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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEI
EXPEDIENT 2021/90

En data 14 d’octubre de 2021 l’òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona va justificar la
necessitat de la contractació dels serveis d’arquitectura i enginyeria per a la reforma del Col·legi
Major Penyafort-Montserrat de la Universitat de Barcelona, a proposta del director de l’Àrea
d’Infraestructures i Serveis Generals de la Universitat de Barcelona i va incoar, a tal efecte,
expedient de contractació 2021/90, que es tramitarà per procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada i via ordinària.
L’execució d’aquesta contractació es preveu per fases amb diferents etapes. La fase 1 inclou
l’etapa inicial i la primera etapa d’execució de les obres. La fase 2 (o fases posteriors) inclou les
diferents etapes d’execució de les obres; l’execució d’aquestes etapes quedarà condicionada tant a
l’adjudicació del contracte de l’obra, com a l’existència de crèdit adequat i suficient per a totes les
etapes d’execució, o de forma esglaonada per a les etapes que es vagin executant.
L’execució de totes les fases es formalitzarà en un únic contracte. La fase 1 s’iniciarà conforme els
terminis establerts en el plec, i la fase 2 quedarà suspesa fins que es donin les dues condicions
abans indicades: l’adjudicació del contracte d’obres i l’existència de crèdit (crèdit pel total o per una
part). Per tant, el que quedarà suspès és l’execució de la fase 2, no l’adjudicació ni la formalització
del contracte. Cal indicar però, que la suspensió dels serveis de la fase 2 podrà anar-se aixecant
per serveis i de forma seqüencial, i per tant, poden anar-se executant, a mida que vagi havent
disponibilitat pressupostària.

El Consell Social de la Universitat de Barcelona ha autoritzat la contractació en la seva reunió de 8
de juliol de 2021, per un import total de 895.400,00 euros, en dues fases, la primera de 385.082,50
euros del qual es disposa de crèdit i que es preveu executar en les anualitats 2021-24. Pel que fa a
la fase 2, la Universitat de Barcelona podrà, si no té garantit el finançament en un termini màxim de
48 mesos des de la formalització del contracte, suspendre les etapes següents d'aquest contracte
sense que aquest fet doni dret a cap reclamació per part de l'adjudicatari.
S’ha acreditat la reserva de crèdit amb data 26 de maig de 2021 per l’import de la primera fase
d’abril de 2021.
De conformitat a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la llei de contractes del sector
públic.
D’acord amb allò que disposen els articles 73 i 181 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona.
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de la contractació dels serveis d’arquitectura i enginyeria per a la
reforma del Col·legi Major Penyafort-Montserrat de la Universitat de Barcelona expedient 2021/90,
junt amb el plecs de clàusules administratives (PCAP) i el de prescripcions tècniques (PPT).
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Segon.- Aprovar l’import de la despesa de 895.400,00 €, dels quals 740.000,00 € corresponen a la
base imposable i 155.400,00 € al 21% de l’IVA. De l’import total, queden condicionats a
l’adjudicació del contracte de les obres i a l’existència de crèdit 510.317,50 euros (IVA inclòs),
distribuïts entre els diferents serveis i etapes d’execució de les obres.
Tercer.- Acordar l’obertura de la fase de licitació mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.
Quart.- Ordenar la publicació d’aquesta licitació al perfil del contractant de la Universitat de
Barcelona i als diaris oficials que correspongui.
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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