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RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ DE PLECS
(CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES) DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER AL SERVEI
D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA PER A LA REFORMA DELS EDIFICIS DEL
COL·LEGI MAJOR PENYAFORT-MONTSERRAT DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA
EXPEDIENT 2021/90

ANTECEDENTS
1. En data 19 d’octubre de 2021, s’aprova l’expedient de contractació pel servei
d’arquitectura i enginyeria per a la reforma dels edificis del Col·legi Major PenyafortMontserrat de la Universitat de Barcelona (Expedient referenciat 2021/90). En la mateixa
resolució s’aproven els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i
s’acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 20 d’octubre de 2021 s’envia l’anunci de publicació de la licitació al Diari Oficial
de la Unió Europea que es publica en data 25 d’octubre de 2021. Així mateix la licitació es
publica a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya en la mateixa data,
25 d’octubre de 2021. El termini de presentació de proposicions finalitza el proper dia 24
de novembre de 2021 a les 14 hores.
3. Posteriorment a la publicació, en data 2 de novembre de 2021, es rep un escrit del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya on es presenten una sèrie d’al·legacions
demanant la revisió dels plecs d’aquest expedient; valorat el tema per part de la unitat
promotora (Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals), Serveis Jurídics i l’Oficina de
Contractació Administrativa de la UB, s’acorda modificar ambdós plecs en els següents
termes:
A) En referència al Plec de prescripcions tècniques (PPT) a l’apartat 12, equip de treball, i
en cada tipus de professional esmentat:
ON DIU: “Exercici professional de com a mínim 15 anys, amb plena capacitat
d’exercici professional i col·legiat”
HA DE DIR: “Plena capacitat d’exercici professional i col·legiat”.
B) En referència al Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) es modifica el
següent:
1) A l’apartat E.1.b) del quadre de característiques, solvència tecnicoprofessional:
ON DIU: “Es requereix, com a mínim, disposar d’un personal mínim integrat per:
•1 arquitecte. Col·legiat i amb experiència professional com a mínim de 15 anys,
des de l’obtenció de la titulació, i amb plena capacitat d’exercici professional, a
comptar fins a la data de publicació de l’anunci.
•1 arquitecte tècnic, aparellador. Col·legiat i amb experiència professional
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com a mínim de 15 anys, des de l’obtenció de la titulació, i amb plena capacitat
d’exercici professional, a comptar fins a la data de publicació de l’anunci.
•1 enginyer superior o 1 enginyer tècnic. Col·legiat i amb experiència professional
com a mínim de 15 anys, des de l’obtenció de la titulació, i amb plena capacitat
d’exercici professional, a comptar fins a la data de publicació de l’anunci.
L’experiència mínima s’estableix per tal d’assegurar l’expertesa en obres de gran
magnitud i durada en el temps, abans de l’impacte de la crisi de 2008”
HA DE DIR: “Haver realitzat com a mínim 1 treball similar, amb l’abast dels serveis
inclosos en aquesta contractació, de rehabilitació, reforma i/o ampliació per a un
edifici d’ús terciari executat per etapes, amb conservació d’elements existents, amb
una superfície mínima de 5.000 m2 i un pressupost de contracta sense IVA de
5.000.000 euros, en els darrers 12 anys”.
2) A l’apartat E.2.b) del quadre de característiques, acreditació de solvència
tecnicoprofessional:
ON DIU: “CV i còpia de la titulació del personal mínim referit a l’apartat E.1.b”
HA DE DIR: "La solvència tecnicoprofessional s’acreditarà mitjançant certificació
de bona execució per part de la propietat, amb l’abast dels serveis inclosos en
aquesta contractació, de rehabilitació, reforma i/o ampliació per a un edifici d’ús
terciari executat per etapes, amb conservació d’elements existents, amb una
superfície mínima de 5.000 m2 i un pressupost de contracta sense IVA de
5.000.000 euros, en els darrers 12 anys.
En cas d’acreditar més d’un treball similar, s’haurà de presentar un certificat en els
termes expressats en el paràgraf anterior per a cadascun d’ells”.
3) A l’apartat G del quadre de característiques (Contingut del sobre B):
Apartat A) Descripció dels treballs
ON DIU: “La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 10 pàgines en format
DIN A4 a 1 cara amb lletra tipus Arial, mida 10; i la memòria gràfica tindrà un
màxim de 4 pàgines en format DIN A3.”
HA DE DIR: ““La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 5 pàgines en
format DIN A4 a 1 cara amb lletra tipus Arial, mida 10; i la memòria gràfica tindrà
un màxim de 2 pàgines en format DIN A3.”
Apartat B) Organització i metodologia
ON DIU: “La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 10 pàgines en format
DIN A4 a 1 cara amb lletra tipus Arial, mida 10; i la memòria gràfica tindrà un
màxim de 4 pàgines en format DIN A3.”
HA DE DIR: “La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 5 pàgines en
format DIN A4 amb lletra tipus Arial, mida 10.”
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Apartat C) Sistemàtica per a la determinació del cost de les obres
ON DIU: “La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 10 pàgines en format
DIN A4 a 1 cara amb lletra tipus Arial, mida 10”
HA DE DIR: “La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 5 pàgines en
format DIN A4 amb lletra tipus Arial, mida 10”
Apartat D) Planificació dels treballs
ON DIU: “La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 10 pàgines en format
DIN A4 a 1 cara amb lletra tipus Arial, mida 10”
HA DE DIR: “La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 2 pàgines en
format DIN A3 amb lletra tipus Arial, mida 10”
Apartat E) Gestió mediambiental
ON DIU: “La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 5 pàgines en format
DIN A4 a 1 cara amb lletra tipus Arial, mida 10”
HA DE DIR: “La memòria escrita tindrà una longitud màxima de 3 pàgines en
format DIN A4 amb lletra tipus Arial, mida 10”
S’afegeix el paràgraf: Es programarà la realització d’una visita, opcional i no
avaluable, a les instal·lacions la data de la qual serà publicada al perfil del contractant i
podrà assistir-hi un màxim d’una persona per empresa.
4) Apartat H. b) del quadre de característiques:
ON DIU: “L’exercici professional s’acreditarà des de la data d’obtenció de la
titulació demanada”
HA DE DIR: “L’exercici professional amb la titulació demanada i la col·legiació”.
ON DIU: Els Currículums hauran de tenir una extensió màxima de 4 pàgines per
CV.
HA DE DIR: Els Currículums hauran de tenir una extensió màxima de 4 pàgines
en format DIN A4 amb lletra tipus Arial, mida 10, per CV
5) A l’apartat J.2.2 del quadre de característiques es suprimeix el paràgraf: “Només
s’avaluarà l’experiència dels professionals que no s’hagin presentat com a solvència.
En aquest cas només es tindrà en compte l’experiència que depassi el període mínim
exigit”.
6) A l’annex 3.2 del PCAP, es suprimeix el mateix paràgraf del punt anterior.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
De conformitat amb el que disposen els articles 117, 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’aprovació dels plecs i a la seva
modificació.
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D’acord amb allò que disposen els articles 73 i 181 de l’Estatut de la Universitat de
Barcelona,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars i del plec
de prescripcions tècniques amb els canvis que s’assenyalen en l’antecedent 3.
Segon.- Ordenar la publicació de la modificació del plec de plec de clàusules
administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques i l’anunci rectificatiu pels
mateixos mitjans pels quals es va anunciar la licitació.
Tercer.- Procedir a atorgar un nou termini per a la presentació de les ofertes, comptador
des de l’enviament de l’anunci rectificatiu al DOUE.
Barcelona,

Joan Guàrdia Olmos
Rector de la Universitat de Barcelona
Òrgan de Contractació
Contra aquesta Resolució els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la
notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs especial, en
el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent a aquell en que s’hagi tramès la notificació de
l’acte impugnat, en base a l’establert a l’art. 44 i següents de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
Interposat l’esmentat recurs, quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de contractació fins a la resolució
del mateix. Fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs especial no es podrà interposar el
recurs contenciós administratiu.
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