RECTIFICACIÓ D’ERROR I AVÍS AMPLIACIÓ
TERMINI
DILIGENCIA RECTIFICATIVA I INFORMATIVA DEL PLEC DE BASES DEL CONCURS DE PROJECTES
RESTRINGIT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL
CEM LA MARINA, AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DE PORT, DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
603.2021.049
En relació amb el procediment de licitació CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL CEM LA
MARINA, AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DE PORT, DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE 603.2021.049, els informem que (i) s’ha detectat en el Plec de Bases i informe
de solvència de la licitació el següent error, procedint-se a la seva esmena; així com (ii)
es procedeix a donar resposta a les consultes formulades pels concursants:
1. En quant a l’error identificat al Plec de Bases i informe de solvència
A l’annex núm. 5, apartat A2 en quant al criteri de selecció de l’autor: “Proposta
volumètrica, envolvent de l’edifici i relació amb l’entorn” s’exposa com el criteri de
valoració serà la “relació de l’edifici amb l’entorn en projectes d’obra nova, i/o la
integració arquitectònica en projectes de rehabilitació”.
Tanmateix, aquesta definició és incorrecte ja que, els treballs que es valoraran per part
de l’autor son els de “la relació de l’edifici amb l’entorn en projectes d’obra nova, i/o la
integració arquitectònica en projectes d'ampliació”.
Així mateix, s’ha detectat un error de transcripció d’aquest criteri en l’informe de
solvència, ja que on indica “Els treballs presentats podran ser un de cada tipologia (obra
nova o rehabilitació integral)” hauria de dir “Els treballs presentats podran ser un de cada
tipologia (obra nova o ampliació)”.

Es publica nou plec en català i en castellà amb aquest punt corregit, que substitueixen els
anteriors plecs.
2. En quant als dubtes plantejats
PREGUNTA: Considerant el tipus de concurs, el requisit de solvència del col·laborador
de planejament (3 planejaments especials aprovats definitivament els últims 15 anys)
es pot acreditar mitjançant PEMU?
RESPOSTA: S’accepta l’acreditació del requisit de Pla Especial del col·laborador de
planejament mitjançant un Pla Especial i de Millora Urbana (PEMU), sempre que dit
planejament compleixi amb la resta de requeriments relatius a l’especialista de
planejament (apartat 6.5, subapartat 1, punt A2.f) del plec.
En aquest sentit, s’informa que, a diferència de la consulta plantejada el 9 de setembre
de 2021, en que es preguntava la possibilitat de presentar un PMU com a solvència del
col·laborador de planejament i que es respondre indicant la impossibilitat de presentar
dita figura de planejament com equivalent a planejament especial, en aquest cas s’entén
que un PEMU sí té un contingut equiparable (sobre condicions de volumetria i concreció
d’usos d'una edificació) a la figura del Pla Especial prevista en el Plec de Bases.
PREGUNTA: S'accepta un projecte de rehabilitació integral d'un equipament com a
solvència tècnica?
RESPOSTA: Aquesta consulta ja es va contestar en data 24 d’agost de 2021.
No seria vàlid, en el plec s’indica “obra nova o ampliació”. Per tant, una actuació de
rehabilitació integral no estaria inclosa en la definició ni d’obra nova ni d’ampliació.

Atenent a tot l’anterior, s’informa que es procedeix a ampliar el
termini de presentació d’ofertes fins el proper 13 d’octubre de 2021
fins a les 13:00h.

El que es comunica als efectes oportuns.

Silvia Gasch Cabot
Cap de Contractació
Barcelona, a 17 de septembre de 2021

