Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

CONTRACTE ADMINISTRATIU DELS SERVEIS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA PER A LA
REFORMA DELS EDIFICIS DEL COL·LEGI MAJOR PENYAFORT-MONTSERRAT DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
EXPEDIENT 2021/90

REUNITS
D’una banda el Sr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, en nom i representació
d’aquesta institució, domiciliada al carrer Gran Via de les Corts Catalanes núm. 585 (Barcelona 08007)
i proveïda del NIF. Q-0818001-J
D’altra banda, el Sr. Francisco de Paula Sandalinas Linares, en nom i representació
d’ARQUITECTURA INGENIERÍA SALUD, S.L.P, en virtut de l’escriptura de poders, autoritzada pel
notari Sr. Salvador Carballo Casado en data 11 de novembre de 2008 i amb número del seu protocol
2.732, amb domicili en carrer de la Circumval·lació nº 36 Barcelona 08017-Barcelona i NIF: B63035505.
Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament del
present document i,
MANIFESTEN
I.- Que en data 14 d’octubre de 2021, el rector de la Universitat de Barcelona, va acordar incoar
l’expedient administratiu per a la contractació del Serveis d’arquitectura i enginyeria per a la
reforma dels edificis del Col·legis Majors Penyafort-Montserrat de la Universitat de Barcelona,
aprovant-se l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la mateixa en
data 19 d’octubre de 2021.
II.- Que en data 23 de març de 2022, el rector de la Universitat de Barcelona va resoldre adjudicar el
contracte a favor d’ARQUITECTURA INGENIERÍA SALUD, S.L.P per considerar la seva oferta la
més avantatjosa als interessos de la Universitat de Barcelona.
En conseqüència, d'acord amb l'establert a l’article 35 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, les parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte
administratiu de serveis en base a les següents
CLÀUSULES
Primera.- El present contracte té per objecte la contractació dels Serveis d’arquitectura i enginyeria
per a la reforma dels edificis del Col·legis Majors Penyafort-Montserrat de la Universitat de Barcelona
expedient 2021/90.

Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:
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1. Al plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació, còpia del qual s’adjunta
com annex 1.
2. Al plec de prescripcions tècniques, còpia del qual s’adjunta com annex 2.
3. A l’oferta presentada pel contractista, annex 3.
4. A la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic per qual 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, i disposicions que la despleguin, així com a la normativa
específica que pugui dictar la Generalitat de Catalunya, en matèria de contractació administrativa.
5. A l’Estatut de la Universitat de Barcelona i a les Bases d’execució del pressupost de la Universitat
de Barcelona.
6. A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, medi ambient i propietat industrial i
intel·lectual, així com a altres disposicions específiques que segons l’objecte del contracte siguin
d’aplicació.
7. Supletòriament, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i a altres
normes de dret administratiu que siguin aplicables. Si no n’hi ha, són d’aplicació les normes de dret
privat.
Tercera.- El contractista s’obliga a executar els serveis per un import de total de 805.860,61 euros
corresponent 666.000,50 euros a la base imposable i 139.860,11 euros al 21% de l’ IVA, quantitat que
serà abonada per la Universitat de Barcelona en la forma establerta en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeixen aquesta contractació. La distribució de l’import d’aquest
contracte, per fases i etapes, és la que consta a l’oferta presentada pel contractista i que s’adjunta
com annex 3.
Quarta.- La durada total prevista per a l’execució d’aquest contracte és de cinc (5) anys des de la
formalització del contracte però condicionada, per la seva vinculació, a l’execució de les obres, podent
arribar a ser superior.
Els períodes inactius entre les diferents etapes i/o fases, especialment les condicionades per l’execució
de les obres, quedaran suspesos i no es comptabilitzaran per al còmput total de la duració del contracte.
La durada dels serveis vinculats a l’execució de les obres quedaran determinats per la durada de les
mateixes.
L’inici de l’execució de la fase 1 serà immediatament després de la formalització del contracte. L’inici
d’execució de la fase 2 i tots els serveis inclosos en aquesta fase, vindran determinats pel calendari
del contracte d’obres.
,
La fase 1 s’iniciarà conforme els terminis establerts en el Plec de clàusules administratives particulars
i la fase 2 quedarà suspesa fins l’adjudicació del contracte d’obres i l’existència de crèdit (crèdit pel
total o per una part). 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.
S’estableix un termini màxim de 48 mesos, a comptar des de la formalització d’aquest contracte per a
que es donin les dues condicions esmentades(adjudicació obra, i crèdit total o parcial per a la fase 2),
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de tal manera que si transcorregut aquest termini no han tingut lloc ambdues condicions en els termes
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, el contracte es rescindirà parcialment pel
que fa a la fase 2; i si el crèdit obtingut només cobreix part dels serveis de la fase 2, si encara no ha
finalitzat el termini fixat, part dels serveis seguiran suspesos, i si el termini ja ha finalitzat es rescindirà
el contracte en quant als serveis restants per executar que no disposin de crèdit.
Terminis fase 1:
El termini per al lliurament previ del diagnòstic de patologies i aixecament de la informació gràfica i
tècnica necessària per a la redacció del projecte global i per a la redacció de la llicència ambiental,
incloses les cales si escau, és de dos (2) mesos des de la signatura del contracte.
El termini per al primer lliurament dels documents del projecte global i del projecte de la llicència
ambiental és de sis (6) mesos des de la signatura del contracte.
El termini per a la realització dels canvis que es determinin en l’aprovació d’aquests documents per
part de la Universitat de Barcelona o en la tramitació de l’aprovació del projecte de llicència ambiental
és d’un (1) mes. Aquest termini s’estableix per a cada vegada que s’escaigui. El termini per part de la
Universitat de Barcelona per informar el projecte serà, com a màxim, d’un (1) mes.
El termini per al lliurament de la certificació energètica en fase de projecte i l’estudi de seguretat i salut
global és de sis (6) mesos des de la signatura del contracte. El termini per a la realització dels canvis
que es determinin en l’aprovació del projecte per part de la Universitat de Barcelona és d’un (1) mes.
Aquest termini s’estableix per a cada vegada que s’escaigui. El termini per part de la Universitat de
Barcelona per informar el projecte serà, com a màxim, d’un (1) mes.
El termini per al primer lliurament del projecte de reforma i altres documents de l’etapa 1 d’execució és
de quatre (4) mesos des de l’aprovació de la Universitat de Barcelona dels documents del projecte
global i del projecte de llicència ambiental. El termini per a la realització dels canvis que es determinin
en l’aprovació del projecte per part de la Universitat de Barcelona és d’un (1) mes. Aquest termini
s’estableix per a cada vegada que s’escaigui. El termini per part de la Universitat de Barcelona per
informar el projecte serà, com a màxim, d’un (1) mes.
Terminis fase 2
El termini per al lliurament del projecte de reforma de les etapes posteriors, serà de quatre mesos des
de la comunicació explícita de la Universitat de Barcelona. El termini per a la realització dels canvis
que es determinin en l’aprovació del projecte per part de la Universitat de Barcelona és d’un (1) mes.
Aquest termini s’estableix per a cada vegada que s’escaigui. El termini per part de la Universitat de
Barcelona per informar el projecte serà, com a màxim, d’un (1) mes.
El termini corresponent a la direcció, control i seguiment de les obres serà, per la seva naturalesa, el
que s’estableixi per a l’execució de les mateixes.
El termini per al lliurament de la documentació final és de dos (2) mesos a partir de la data del certificat
final de les obres, per a cada etapa d’execució.

Cinquena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present contracte, s’ha
constituït una garantia definitiva mitjançant aval bancari de CAIXABANK, S.A amb número
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934003250484698, de data 1 de març de 2022, per import de 40.293,03 euros què serà retornada al
finalitzar el termini del contracte, de conformitat amb l’establert en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Sisena.- En cas d'incompliment del contracte per causes imputables al contractista la Universitat
podrà optar per resoldre el contracte.
Setena.- Per part de la Universitat de Barcelona es designa al director de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Generals, senyor Andrés Lezcano Horno, com a representant de la Universitat davant del
contractista i actuarà com a responsable del contracte als efectes de l’establert a l’article 62 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Per part de l’empresa, la persona interlocutora és el senyor Francisco de Paula Sandalinas Linares,
cap de projecte.
Vuitena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i efectes
del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona. Contra les
resolucions d’aquest es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del
contenciosos administratiu de Barcelona.
Prèviament a la via judicial, i d’acord amb l’art. 44 i següents de la LCSP, els interessats poden optar
per interposar un recurs especial, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà en què
es remeti la notificació de l’acte impugnat. Només si l’acte recorregut és el d’adjudicació, quedarà en
suspens la tramitació de l’expedient de contractació. Fins que no recaigui resolució expressa o
presumpta del recurs especial, els interessats poden sol·licitar l’adopció de mesures provisionals de
conformitat amb l’establert a l’art. 49 de la LCSP

I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen el present document.

Per la Universitat de Barcelona

Per ARQUITECTURA
ENGENIERIA SALUD, S.L.P

Joan Guàrdia Olmos
Rector

Francisco de Paula Sandalinas
Linares
Administrador
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ANNEX 1

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
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ANNEX II

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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ANNEX III

OFERTA ECONÒMICA DE
L’ADJUDICATARI
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