UPF-2021-0027
Acta de la reunió 1 del Jurat (Fase 1 – Selecció de candidatures)
Dades bàsiques del contracte
Núm. expedient:UPF-2021-0027 - E-300100/03-11-20
Tipus de procediment: Concurs de projectes
Objecte: Concurs de projectes, a dues fases, per als serveis d’arquitectura de redacció del
projecte bàsic i la direcció de les obres de construcció del conjunt arquitectònic format per
dos edificis dedicats a la recerca per a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’IBE-CSIC, i la
urbanització de l’entorn del complex urbanístic de la nova Ciutadella del Coneixement,
situada als terrenys de l’antic Mercat del Peix, per al període 2022 a 2025.

Data:15/09/2021
Lloc:Campus Ciutadella de la UPF (Sala 24.522 de l’Edifici Mercè Rodoreda) i
Virtual
Hora inici: 16:00 hores

Assistents:
President: Sr. Jaume Casals i Pons
Vocals:
• Senyor Ricardo Herreruela Manzano
• Senyora M. Carmen Hernández Julian
• Senyor Albert Civit Font
•

Senyor Xavier Matilla Ayala

•
•
•

Senyora Beth Galí i Camprubí
Senyor Josep Parcerisa i Bundo
Senyor Ramon Sagarra Rius

assisteix virtualment
assisteix virtualment
assisteix presencialment
assisteix virtualment, en substitució,el
senyor Oriol GiolMolinos
assisteix presencialment
assisteix presencialment
assisteix presencialment

Secretari: Sr. Antoni González Cubo.
Ordre del dia:
1. Presentació dels membres del jurat
2. Constitució del jurat.
3. Funcions del Jurat.
4. Relació de les ofertes presentades.
5. Criteris de valoració de les ofertes.
6. Proposta de procediment d'acords, metodologia de treball i calendari de sessions.
7. Possible assistència d'assessors.
8. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1. Presentació dels membres del jurat
El President inicia la sessió donant la benvinguda als assistents i fent una presentació
de tots ells. Així mateix informa que el senyor Xavier Matilla Ayala que excusa la
seva assistència prèviament ha acceptat el càrrec de jurat i s’ha acordat la seva
substitució per a aquesta sessió per l’Oriol Giol Molinos.

1

Així mateix el president planteja, en atenció als membres del jurat representants
del CSIC, si hi ha algun problema en desenvolupar les sessions i redactar els actes
en català. Els esmentats confirmen que no hi haurà problemes en redactar les actes
en català. El President també comenta que les intervencions dels vocals es pot fer
en la llengua que considerin adient.

2. Constitució del jurat
Seguidament els membres del Jurat accepten el càrrec al que han estat nomenats i
manifesten no tenir cap causa d’abstenció o conflicte d’interessos. Per la qual cosa
es declara, per unanimitat dels assistents, constituït el Jurat.

3. Funcions del jurat
El secretari pren la paraula i explica als membres del Jurat les regles de
funcionament del mateix d’acord amb les bases fixades al plec de clàusules
administratives.

D’acord amb l’article 17.2 del Plec de clàusules administratives
Correspondrà al President la convocatòria de les sessions, i al Secretari efectuar-la en el seu
nom, així com efectuar les citacions als membres del Jurat. Els membres del Jurat hauran de
rebre la corresponent convocatòria de la sessió amb un termini mínim de dos dies.
El Jurat es constituirà vàlidament per la compareixença de dos terços dels seus membres en
primera convocatòria o la meitat més un en segona convocatòria.
El Jurat es podrà constituir en segona convocatòria si transcorreguts30 minuts des de l’intent
de constitució en primera convocatòria s’assolís el quòrum de la meitat més un.
Les decisions del Jurat es prendran per majoria simple, i en base als criteris establerts al
present plec.
El Jurat tindrà plena autonomia i els seus membres gaudiran d’absoluta independència.
El President tindrà, en cas d’empat, vot de qualitat.
Les persones que composen el Jurat regiran el seu comportament per les pautes i criteris
continguts a la Clàusula Ètica de l’Annex I i declararan expressament en la primera reunió que
no concorren en cap causa de conflicte d’interessos o incompatibilitats.
En cas d’existir alguna incompatibilitat o conflicte d’interessos, el membre del Jurat afectat per
la mateixa haurà d’abandonar-lo i, en aquest supòsit, es nomenarà un altre persona.
En aquest sentit, apliquen les causes d’incompatibilitat previstes, amb caràcter general, a la
Llei de contractes del sector públic i la llei d’arquitectura. Els membres dels jurats dels
concursos estan subjectes al mateix règim d'incompatibilitats, abstenció i recusació establert

per la normativa per a les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques que
intervenen en els procediments de contractació.
D’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, el concepte de conflicte d’interessos
abraça, almenys, qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de
contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o
pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer,
econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context del procediment de licitació.
Els membres del jurat tindran l’obligació de guardar secret sobre les deliberacions/decisions
realitzades pel Jurat fins al moment d’obertura dels lemes.
El Jurat es podrà dotar dels mitjans humans i materials que consideri necessaris pel
compliment de les seves funcions.
D’acord amb l’article 17.3 del Plec de clàusules administratives
S’estableix una compensació econòmica per la participació en el Jurat de la present licitació en
concepte de dietes, amb la quantitat de 200,00 € per cada membre i fase del concurs.
4. Relació de les ofertes presentades
El secretari informa dels actes que ha desenvolupat fins a dia d’avui la mesa de
Contractació, corresponents a l’obertura dels sobres A i B.
S’informa que s’han rebut un total de 41 sol·licituds de participació presentades
pels candidats que es relacionen a continuació i que han estat admeses:

Num

Denominació

Arquitecte (CV)

Ambientalista (CV)

1 Miralles Tagliabue EMBT, SLP

BenedettaTagliabue

MatthiasRammig

Joaquim Loveras Montserrat (Estudi
2 Professional Espais Personalitzats TK)
Shigeru Ban architects + Javier
Fernández Ponce arquitecte (Compromís
3 d’UTE)

Joaquim Lloveras
Montserrat

Juan Manuel Gallardo
Salazar

Shigeru Ban

Manel Àvila Bayon

4 Eduardo TalonCortiñas
Morales de Giles Arquitectes, SLP + Luis
Sans Arquitectura, SL (Compromís
5 d’UTE)
Camps Felip Arquitectura, SLP +
Alliesand Morrison, LTD (Compromís
6 d’UTE)

Eduardo TalonCortiñas

Daniel Martín Hernández

José Morales Sánchez

Raquel Clemente Alfonso

Bob Allies

Albert Sagrera Cuscó

Xaveer De GeyterArchitects +
7 MaioArchitects, SLP (Compromís d’UTE)

Xaveer De Geyter

Albert Sagrera Cuscó

8 Bruther

Stephanie Bru

Oriol Gavaldà Torrellas

9 VailloIrigaray y Asociados, SLP

Antonio Vaillo i Daniel

Juan Gallostra Isern

Andreu ArriolaMadorell

Frank Boutté

Fernando Elías Cruz
Alonso

Raquel Clemente Alfonso

10 Arriola&Fiol Arquitectes
L35 Arquitectos, SAP + Elias Fernando
Cruz + Neila Arquitectura SLP
11 (Compromís d’UTE)

12 GrimshawArchitects France, SRL

NevenSidor

Albert Sagrera Cuscó

CAB Architectes + Mestre Arquitectes,
13 SLP (Compromís d’UTE)

Jean-PatriceCalori

Manel Àvila Bayon

14 Taller de ArquitectosColaboradores, SLP

Eduard Gascón Climent

Ivan Capdevila Peña

15 CAAS Arquitectes, SLPU

Marc Casany Estrada

Manel Àvila Bayon

SOD&F (Fitó Arquitectes, SLP + Studio
16 OdileDecq, SAS) (Compromís d’UTE)

OdileDecq

Manel Àvila Bayon

Miquel Espinet i Mestre

Manel Àvila Bayon

Lluís Cantallops
Dalmau

Narcís Armengol Gelonch

Gonzalo Carro López

Antonio Villanueva
Peñalver

Antonio Ortiz

Albert Sagrera Cuscó

Martin Bleckman

Oriol Gavaldà

MicheleCircella

Manel Àvila Bayon

Claudi Aguiló Aran

Albert Sagrera Cuscó

C63 Studio, SLP + BajetGiramé, SLP
17 (Compromís d’UTE)
Cantallops-Vicente Arquitectes, SLP +
Coma Arquitectura, SLP (Compromís
18 d’UTE)
IDOM Consulting, Engineering,
19 Architecture, SAU
Cruz y Ortiz Arquitectos, SLP + Pau
20 Vidal + Yaiza Terré (Compromís d’UTE)
Gmp-Estudio Herreros (Compromís
21 UTE)
22 Viguier
MibaArchitects + DATAAE (Compromís
23 d’UTE)

Ravetllat Arquitectura + MAP Arquitectos Josep Lluís Mateo
Martínez
24 (Compromís d’UTE)

José Castilla

25 Bonell i Gil Arquitectes, SLP

Esteve Bonell Costa

Jordi Castellano Costa

26 Estudio Carme Pinos, SLP

Carme Pinós Desplat

Manel Àvila Bayon

Josep Ricart
Ulldemolins

Albert Sagrera Cuscó

Manuel Gómez Triviño

Albert Sagrera Cuscó

27

HArquitectes Àrea Productiva, SLP

Calderon-Folch Studio + Mestura
28 Arquitectes (Compromís d’UTE)

KengoKuma& Associates, INC + BCQ
Arquitectura Barcelona, SLP (Compromís KengoKuma
d’UTE)

Albert Sagrera Cuscó

PMMT Arquitectura, SL + TDB Estudio de
Patricio Martínez
Arquitectura 1992, SLP (Compromís
González
30 d’UTE)

Ivan Capdevila Peña

Sabaté Associats, SLUP + Flexo
31 Arquitectura, SLP (Compromís d’UTE)

Joan Sabaté Picasó

Joan Sabaté Picasó

Mario Luis Corea Aiello

Xavier Saltó Batista

Juan Lucas Young

Albert Sagrera Cuscó

29

32

B-CDBArquitectura, SLP i Mario Corea
Arquitectura, SLP i Sanabria & PlanasGallego Arquitectes, SLP

Sauerbruch Hutton + B720 Arquitectura
33 (Compromís d’UTE)
Pinearq + Brullet de Luna (Compromís
34 d’UTE)
35

Pich + 2Bmfg (Compromís d’UTE)

Albert de Pineda
Álvarez
Felipe Pich-Aguilera
Baurier

Almudena Rodero
Teresa Batlle

Esteyco + Josep Ferrando (Compromís
36 d’UTE)

Andreu Estany Serra

Oriol Gavaldà Torrellas

ZGF Architects LLP + Mirag + Double
37 Twist (Compromís d’UTE)

Ted Hyman

Ted Hyman

MoneoBrock + BAAS + Casa Solo
38 (Compromís d’UTE)

Belén Moneo Feduchi

Joshua Yacknowitz

39 Inbo + H3o (Compromís d’UTE)

Bert Van Breugel

Peter Buurman

40 RQP Arquitectura, SLP

Josep Benedito i Rovira

Albert Sagrera Cuscó

41 Pez + Mao + Ba-So (Compromís d’UTE)

CedricBaelde

Oriol Gavaldà

El secretari informa que analitzats els sobres B presentats, es detecta que l’oferta
núm. 8, corresponent al licitador Bruther, presenta cinc fitxes de projecte. El
secretari comenta que proposa requerir al licitador per tal que concreti quina de les
fitxes de projecte d’arquitecte director presentades es proposa a efectes de
valoració del Jurat, ja que tan sols pot ser objecte de valoració una fitxa o projecte.
Els vocals accepten la proposta que traslladarà el secretari a la Unitat de
Contractació.
Així mateix s’informa que s’ha habilitat l’accés per tal que els membres del jurat
puguin tenir accés a la documentació electrònica de l’expedient, i en concret al
contingut del sobre B de les ofertes presentades pels licitadors amb el contingut
dels currículums de l’arquitecte director, tècnic mediambiental y els respectius
projectes presentats.

5. Criteris de valoració de les ofertes
Seguidament s’informa dels criteris de selecció de la primera fase del concurs.

5.1 Procediment
El Jurat, estudiarà, valorarà i puntuarà la documentació continguda al sobre B, de
documentació relativa als criteris de selecció dels candidats, d’acord amb els criteris de
selecció que s’indiquen seguidament. El Jurat formularà un informe de selecció, classificant les
candidatures per ordre decreixent, en funció de la puntuació total obtinguda en aplicació dels
criteris de selecció. Aquest informe desglossarà motivadament la puntuació atorgada a cada
licitador, d’acord amb els criteris de selecció fixats al plec.
Per realitzar aquest anàlisi i valoració dels participants, el Jurat podrà delegar aquesta tasca en
els membres del Jurat i/o els assessors tècnics que aquest decideixi.
El resultat d’aquest anàlisi serà sotmès a aprovació del Jurat.
Si de l’informe de selecció del Jurat, en resulta que hi ha candidats que han obtingut la mateixa
puntuació caldrà desempatar-los a favor del participant que hagi obtingut major puntuació en
Arquitecte redactor i director d’obra. En cas que l’empat subsisteixi es dirimirà mitjançant
sorteig.
El Jurat elevarà a l’òrgan de contractació l’informe de selecció i proposarà la selecció de les 5
candidatures que hagin obtingut major puntuació per passar a la segona fase.
5.2 Documentació a valorar a la 1a Fase
Cada candidatura/sol·licitud de participació presentarà la següent documentació per a ésser
valorada a la fase de selecció:

✓

Curriculumvitaeespecíficidetallatdel’arquitecteredactoridirectord’obraqu
e esproposi,d’acordambelmodel del’annex2delPlec de Condicions
Administratives
Particulars
(PCAP).ElCVtindràunaextensiórecomanadade3FOLISaunacara enformat
DIN-A4.

✓

Curriculumvitae específic i detallat del tècnic ambientalista, d’acord
amb
elmodeldel’annex2delPCAP.El
CVtindràunaextensiórecomanadade3FOLISaunacaraenformat DIN-A4.

✓

Fitxa del projecte que presenta a efectes de valoració del perfil de
l’arquitecteredactoridirectord’obra,d’acordambelmodeldefitxanormalitza
tincorporatcom a annex 3 del PCAP. Cada fitxa de projectes tindrà una
extensiómàximade5pàginesincloent elsseusannexos; enformatDIN-A3.

✓

Fitxa del projecte per al tècnic ambientalista: la fitxa aportada a
efectes
devaloraciódelperfil,d’acordambelmodeldefitxanormalitzatincorporatco
maannex3delPCAP.Cadafitxadeprojectestindràunaextensiómàximade5p
àginesincloentelsseusannexos; enformatDIN-A3.

5.3 Criteris aplicables a la 1a Fase
Art. 14.4.1 Arquitecte redactor i director d’obra....................................................fins a 75 punts
a.
EXPERIÈNCIA i FORMACIÓ (fins a 30 punts): El Jurat valorarà l’arquitecte proposat en
funció del CV que aporti i tindrà en compte la trajectòria, volum de projectes i formació o
coneixements que s’hagin consignat al document. Es puntuaran els següents aspectes, d’acord
amb l’escala de valoració de l’arquitecte(*) per tal de determinar l’encaix del perfil al projecte
arquitectònic.
• L’experiència, fins a 15 punts.
• La formació i els coneixements específics, fins a 15 punts.
(*)Escala de valoració: Arquitecte
Nivell
Puntuació
Excel·lent
15
Notable
10
Correcte
6
Poc idoni
3
Gens idoni
0
b. QUALITAT (fins a 45 punts): El Jurat valorarà diversos aspectes d’1 projecte de complexitat
tècnica similar en els darrers 20 anys, on hagi participat en qualitat d’Autor o coautor del
projecte. En particular, es puntuaran de manera independent els àmbits que s’exposen a
continuació:
Projecte de complexitat similar...

S’entén com complexitat tècnica similar, els edificis d’almenys 4.000 m2 construïts, tant
públics com privats, dedicats a equipaments i que no siguin residencials, comercials ni
industrials destinats als àmbits funcionals següents:
i.
Recerca científica
ii.
Centres d’ensenyança d’educació superior, post-grau, màster o tercer cicle,
sempre que comptin amb espais destinats a laboratori
iii.
Hospitalari o sanitari, sempre que comptin amb espais destinats a laboratori; o
bé
iv.
Altres centres d’ensenyança, sempre que comptin amb almenys 30% d’espais
destinats a laboratori
• Qualitat arquitectònica, fins a 15 punts;

La qualitat arquitectònica mesurarà la satisfacció òptima, ponderada i eficient en el
projecte i l'obra que en resulta, dels criteris indicats a continuació:
- La idoneïtat i la qualitat tècnica de les construccions per a acollir els usos previstos i, si

escau, admetre capacitats funcionals més àmplies o poder-s'hi adaptar durant tot llur
cicle de vida, i també la idoneïtat del manteniment d'aquestes construccions.
- La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant per llur benestar i confort

en un entorn segur i accessible.
- La contribució a la cohesió social i a la millor relació dels ciutadans amb llur dimensió

artística i cultural.
• Qualitat paisatgística i formal, fins a 15 punts;

La qualitat paisatgística i formal mesurarà l'adequació a l'entorn i el paisatge dels
assentaments urbans o dels espais oberts, així com la bellesa, l'interès artístic i llur
aportació al debat cultural.
• Sostenibilitat, estalvi energètic i reducció de la petjada ecològica, fins a 15 punts;

Pel que fa a la sostenibilitat, estalvi energètic i reducció de la petjada ecològica,
mesurarà la sostenibilitat en els vessants mediambiental, econòmic i social, i el
compromís col·lectiu amb l'eficàcia energètica dels edificis i la reducció de les
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
Es valoraran més positivament aquells aspectes que encaixin amb l’objecte del contracte,
demostrin una major eficàcia de les tècniques utilitzades, i en general siguin d’una major
qualitat, d’acord amb l’escala de valoració de l’Arquitecte.
Art.

14.4.2

Tècnic

ambientalista...........................................................fins

a

25

punts

a. EXPERIÈNCIA i FORMACIÓ (fins a 10 punts): El Jurat valorarà el tècnic ambientalista proposat
en funció del CV que aporti i tindrà en compte la trajectòria, volum de projectes i formació o
coneixements que s’hagin consignat al document. Es puntuaran els següents aspectes, per tal
de determinar l’encaix del perfil al projecte arquitectònic en la seva vessant ambiental.
•
•

L’experiència, fins a 5 punts.
La formació i els coneixements específics, fins a 5 punts.

La escala de valoració per a cada subcriteri serà la següent:
Nivell
Excel·lent
Notable
Correcte
Poc idoni
Gens idoni

Puntuació
5
3,5
2,5
1
0

b. QUALITAT (fins a 15 punts): El Jurat valorarà diversos aspectes d’1 projecte de complexitat
tècnica similar, en els darrers 20 anys, on hagi participat en qualitat d’especialista en la
concepció i disseny de condicions ambientals de l’edifici. Es puntuaran de manera independent
aspectes que s’exposen a continuació.
•
•
•

Sostenibilitat ambiental al llarg del cicle de vida, fins a 5 punts
Reducció de la demanda energètica, fins a 5 punts.
Aprofitament de recursos existents, fins a 5 punts.

Es valoraran més positivament aquells aspectes que encaixin amb l’objecte del contracte,
demostrin una major eficàcia de les tècniques utilitzades, i en general siguin d’una major
qualitat, d’acord amb la següent escala de valoració:

Escala de valoració: Tècnic Ambientalista
Nivell
Puntuació
Excel·lent
15
Notable
10
Correcte
6
Poc idoni
3
Gens idoni
0
6. Proposta de procediment de treball i calendari de les sessions
Alguns membres del jurat comenten que per tal de valorar l’encaix dels projectes
presentats caldria una sessió informativa, on els responsables dels diferents àmbits
presentin els objectius científics i les necessitats a satisfer als dos edificis i a l’espai
de l’Àgora.
S’encomana al secretari que organitzi l’esmentada sessió, si pot ser la setmana del
20 de setembre. S’acorda convocar al Comissionat del Rector pel Projecte de la
Ciutadella del coneixement, (Francesc Subirada), al Director de l’IBE (Salvador
Carranza) i a la Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat (Ester Oliveras) i al
Comissionat per al Benestar Planetari (J.L.Martí).
Així mateix, s’acorda que un cop realitzada l’esmentada presentació realitzar la
propera sessióel dia 6 d’octubre a les 9:30, al campus de la Ciutadella.
7. Possible assistència d’assessors
Pren la paraula el President i indica que per a un millor funcionament i decisió del
jurat i d’acord amb l’article 17.2 del PCAP que permet que el jurat es doti dels
mitjans humans i materials que consideri necessari per l’assoliment dels seus

objectius, proposa la conveniència de l’assistència tècnica al Jurat de les persones
següents:
-

Senyora Ester Oliveras Sobrevias, Vicerectora de Compromís Social i
Sostenibilitat
Senyor FrancescSubiradai Curcó, Director de la Iniciativa UPF per la Ciutadella
del Coneixement
SantiLewin-Richter, cap de la Unitat de Contractació Administrativa de la UPF
Senyor Gonçal Marqués Sagnier, director d’Operacions de l’Incasól, quan el
senyor Albert Civit Font actuï com a vocal i el senyor Carles MasViñola,
coordinador de projectes de l’Incasól, quan el senyor Gonçal Marqués Sagnier
actuiï com a vocal en substitució del senyor Civit.

El Jurat acorda nomenar a aquestes persones com a assessors i que el secretari els
convoqui per a que assisteixin amb veu però sense vot a les properes sessions del
jurat.

8. Precs i Preguntes
Sobre un torn de paraula entre els assistents del que no se’n fa us.
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió, no havent-hi observacions
s’aprova per unanimitat aquesta acta.
El President dóna l’acte per acabat a les 18:00 hores i s’acorda continuar amb les
deliberacions en la següent sessió del proper 6 d’octubre de 2021 a les 9:30hores,
de forma presencial o telemàtica. S’aixeca així la sessió de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
El Secretari

Vist-i-plau
El President

UPF-2021-0027
Acta de la reunió del Jurat (Fase 1 – Selecció de candidatures)
Dades bàsiques del contracte
Núm. expedient: UPF-2021-0027 - E-300100/03-11-20
Tipus de procediment: Concurs de projectes
Objecte: Concurs de projectes, a dues fases, per als serveis d’arquitectura de
redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres de construcció del conjunt
arquitectònic format per dos edificis dedicats a la recerca per a la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) i l’IBE-CSIC, i la urbanització de l’entorn del complex urbanístic de la
nova Ciutadella del Coneixement, situada als terrenys de l’antic Mercat del Peix, per
al període 2022 a 2025.
Data: 07/10/2021
Lloc: Campus Ciutadella de la UPF (Sala 24.522 de l’Edifici Mercè Rodoreda) i Virtual
Hora inici: 9:00 hores
Assistents:
President: Sr. Jaume Casals i Pons
Vocals:
• Sr. Ricardo Herreruela Manzano
assisteix virtualment
• Sra. M. Carmen Hernández Julian
assisteix virtualment
• Sr. Gonçal Marqués Sagnier, en substitució del Sr. assisteix presencialment
Albert Civit Font
• Sr. Xavier Matilla Ayala
assisteix presencialment
• Sra. Beth Galí i Camprubí
assisteix presencialment
• Sr. Josep Parcerisa i Bundo
assisteix presencialment
Secretari: Sr. Antoni González Cubo
Assessor convidat:
• Senyor Santi Lewin-Richter
Ordre del dia:
Únic. Anàlisi, estudi i valoració de la documentació presentada al sobre B
Desenvolupament de la sessió
Únic. A les 9:00 hores, el President informa que el senyor Ramon Segarra excusa la
seva assistència i cedeix la paraula al Secretari qui informa que, de conformitat amb
l’acord pres pel Jurat en la darrera sessió, que la Unitat de Contractació va requerir
al licitador Bruther per tal que concretés en relació a la documentació del sobre B,
quina de les fitxes de projecte d’arquitecte director presentades es proposa a efectes
de valoració del Jurat, ja que tan sols pot ser objecte de valoració una fitxa o projecte.
L’empresa requerida ha comunicat, fora de termini, que la fitxa de valoració del
projecte proposada d’entre les que consten recollides és:
Nou edifici de ciències de la vida, EPFL (referencia n° 2 que apareix al sobre B)
Els membres del Jurat recullen aquest aclariment i continuen amb el debat sobre la
valoració de la documentació continguda al sobre B que finalitza a les 12:00 hores i
s’acorda continuar amb les deliberacions en la següent sessió que convocarà el
secretari.
S’aixeca així la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El Secretari

Vist-i-plau
El President
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UPF-2021-0027
Acta de la reunió del Jurat (Fase 1 – Selecció de candidatures)
Dades bàsiques del contracte
Núm. expedient: UPF-2021-0027 - E-300100/03-11-20
Tipus de procediment: Concurs de projectes
Objecte: Concurs de projectes, a dues fases, per als serveis d’arquitectura de
redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres de construcció del conjunt
arquitectònic format per dos edificis dedicats a la recerca per a la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) i l’IBE-CSIC, i la urbanització de l’entorn del complex urbanístic de la
nova Ciutadella del Coneixement, situada als terrenys de l’antic Mercat del Peix, per
al període 2022 a 2025.
Data: 05/11/2021
Lloc: Campus Ciutadella de la UPF (Sala 24.522 de l’Edifici Mercè Rodoreda) i Virtual
Hora inici: 12:00 hores
Assistents:
President: Sr. Jaume Casals i Pons
Vocals:
• Sr. Ricardo Herreruela Manzano
• Sra. M. Carmen Hernández Julian
• Albert Civit Font
• Sr. Xavier Matilla Ayala
• Sra. Beth Galí i Camprubí
• Sr. Josep Parcerisa i Bundo
• Sr. Ramón Segarra
Secretari: Sr. Antoni González Cubo
Assessor convidat:
• Senyor Santi Lewin-Richter

assisteix
assisteix
assisteix
assisteix
assisteix
assisteix
assisteix

virtualment
virtualment
virtualment
presencialment
presencialment
presencialment
presencialment

Ordre del dia:
Únic. Anàlisi, estudi i valoració de la documentació presentada al sobre B
Desenvolupament de la sessió
Únic. Els membres del Jurat continuen amb el debat sobre la valoració de la
documentació continguda al sobre B que finalitza a les 14:00 hores, i s’acorda que
en la següent sessió que convocarà el secretari s’emetrà el dictamen final de
valoració.
S’aixeca així la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El Secretari

Vist-i-plau
El President
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