UPF-2021-0027
Resolució d’aprovació de l’expedient
Dades bàsiques del contracte
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
Antecedents
1. En data 27 d’abril de 2021 s’inicia l’expedient identificat en l’apartat ‘dades bàsiques
del contracte’.
2. En data 6 de maig de 2021 el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra aprova la
despesa pluriennal següent:
Any
2022
2023
2024
2025
TOTAL

Import sense IVA
280.573,83 €
243.448,88 €
139.113,65 €
94.674,57 €
757.810,93 €

IVA
58.920,50 €
51.124,27 €
29.213,87 €
19.881,66 €
159.140,30 €

Import IVA inclòs
339.494,33 €
294.573,15 €
168.327,52 €
114.556,23 €
916.951,23 €

Partida
620.00
620.00
620.00
620.00

3. En data 21 de maig de 2021, es signa el conveni de contractació conjunta entre la UPF
i l’agència estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) denominat
“Protocolo de contratación conjunta para la redacción del proyecto de ejecución de
obras y dirección para la construcción, en los terrenos del antiguo Mercat del Peix, de
2 edificios del nuevo campus de investigación e innovación, proyecto inicial de la
Ciutadella el Coneixement, para la Universitat Pompeu Fabra y el Instituto de Biología
Evolutiva de la Agencia Estatal CSIC”, en virtut del qual la UPF actua com a òrgan de
contractació a la licitació conjunta i és l’encarregada de tramitar l’expedient de licitació
fins a la seva adjudicació i formalització.
4. En data 1 de juny de 2021 el CSIC aprova i reté el crèdit pluriennal pels imports següents:
Any
2022
2023
2024
2025
Total

Import sense IVA
194.975,03 €
169.176,35 €
96.672,20 €
65.790,80 €
526.614,38 €

IVA
40.944,76
35.527,03
20.301,16
13.816,07
110.589,02

€
€
€
€
€

Import amb IVA
235.919,79
204.703,38
116.973,36
79.606,87
637.203,40

€
€
€
€
€

5. Vistos el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars
que regeixen aquesta contractació.
6. D’acord amb la proposta del Vicegerent de l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i
Patrimoni de la UPF
Fonaments de dret
I. Article 117 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), sobre
aprovació de l’òrgan de contractació.
II. Articles 131, 160 a 171 i 183 a 187 de la LCSP sobre procediment per tramitar el concurs
de projectes restringit i a dues voltes amb intervenció de jurat, sotmès a regulació
harmonitzada i de tramitació anticipada.
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III. En virtut del conveni de compra conjunta de 21 de maig de 2021.
IV. En virtut de la competència en matèria de contractació que confereix al rector l’article
192.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9
de setembre i de la delegació de l’exercici de la competència efectuada pel rector
mitjançant resolució de 31 de maig de 2021.
Per tot això,
RESOLC:
Primer. Aprovar l'expedient i els plecs relatius a la contractació de l’expedient identificat a
l’apartat ‘Dades bàsiques del contracte’, mitjançant concurs de projectes restringit i a dues
voltes amb intervenció de jurat, sotmès a regulació harmonitzada i de tramitació anticipada.
L’adjudicació i formalització queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de la Universitat en l’exercici corresponent.
Segon. Acordar l’obertura del procediment d’adjudicació amb la publicació de l’anunci de
licitació.
Tercer. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i els plecs de la
licitació, es podrà interposar es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació
dins dels 15 dies hàbils següents a la publicació de la licitació al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) d’acord a l’establert a l’article 44 i següents de la LCSP. Alternativament,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa en el termini de 2 mesos comptadors des de la publicació de la licitació al
DOUE.

Jaume Badia Pujol
Gerent
P.D. Resolució del Rector de 31 de maig de 2021

