Foment de Ciutat

El director del Departament de Serveis Generals i la directora de Projectes
Estratègics, Comunicació i Participació emeten el següent:
INFORME
justificatiu de la necessitat i idoneïtat del procediment d’adquisició de locals ubicats a
determinades zones del Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Lots 1, 2 i 3
En base als motius següents:
Primer.- Foment de Ciutat, SA
FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment dels seus fins socials, té encarregada la promoció
i coordinació de les actuacions de les administracions públiques i entitats privades per al
desenvolupament social, cultural i econòmic de Ciutat Vella, podent estendre el seu àmbit
territorial a tota la ciutat de Barcelona quan així ho autoritzi la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona i les actuacions s’ajustin al seu objecte social, d’acord amb
l’article 2.1 de llurs estatuts.
Segon.- Normativa aplicable
En relació amb els procediments patrimonials, és d’aplicació la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les administracions públiques, i la normativa que la
desenvolupa, tan pel subjecte d’aquest procediment, Foment de Ciutat, SA, com per
l’objecte que és l’adquisició, mitjançant la compravenda, de béns immobles. Així mateix,
estableix en l’article 110 que, en allò no regulat a la mateixa, s’estarà a la normativa de
contractació pública.
Ara bé, cal dir que recentment s’ha produït un canvi normatiu, consistent en què el Text
refós de la Llei de Contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, ha quedat derogat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del sector públic. La vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, estableix en el seu article 9.2 que
el contracte de compravenda de béns immobles està exclòs de l’àmbit de la Llei. Per tant,
aquest procediment es regula en base a l’esmentada Llei 33/2006, de 3 de novembre, de
Patrimoni
Per tant, atès l’objecte d’aquest procediment que és la compravenda de locals ubicats a
determinades zones d’especial interès pel Districte de Ciutat Vella, això suposa que
FOMENT DE CIUTAT, SA està subjecta a les disposicions de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre; i pel que fa a la preparació i adjudicació, aquest procediment s’ha de regir pels
principis de publicitat, transparència, concurrència i objectivitat, de conformitat amb la lletra
c) de l’article 8.1.
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De conformitat amb el que estableix l’article 111 de l’esmentada Llei de Patrimoni de les
administracions públiques, els contractes estan sotmesos al principi de llibertat de pactes,
sempre tenint en compte la consecució de l’interès públic, d’acord amb l’ordenament jurídic i
sota els principis de bona administració.
Pel que fa als efectes, modificació i extinció del contracte, s’estarà al que disposa la
normativa d’àmbit privat; per tant, la formalització del contracte de compravenda s’elevarà a
públic mitjançant la intervenció de fedatari públic i cadascuna de les parts haurà d’assumir
les despeses que els hi correspongui per la referida compravenda, essent les de
l’Ajuntament les despeses corresponent a la formalització en escriptura pública, de registre i,
en el seu cas, l’Impost actes jurídics documentals.
L’òrgan competent de Foment de Ciutat, conjuntament amb l’òrgan competent de l’Ajuntament
de Barcelona, resoldran les adjudicacions en base a allò indicat en el present document, les
valoracions realitzades i l’acreditació del compliment dels requisits previstos. Es podrà
condicionar l`eficàcia de l’adjudicació a obtenir aquest vistiplau o a complir amb exigències que
es puguin concretar; atès que la posterior formalització del contracte de compravenda es
realitzarà directament per la Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona i que els béns
es donaran d’alta dins de la relació de béns Patrimonials de l’Ajuntament de Barcelona.
Tercer.- Finalitat de l’adquisició dels locals
Els locals s’adquireixen per tal de destinar-los, prioritàriament, al programa de Baixos de
Protecció Oficial, impulsant la dinamització de la zona, amb interès en zones especialment
degradades. Així mateix, també es busca dotar al Districte d’un seguit de locals per
promoure i realitzar activitats de caràcter social, econòmic i/o cultural d’interès al territori,
mitjançant un procediment de pública concurrència, impulsant l’eficiència social.
Pel que fa a les zones amb locals susceptibles d’adquisició s’han definit tenint en compte el
Pla de xoc que va aprovar el Consell Plenari Municipal, del 25 de maig, a fi de garantir el
civisme i la seguretat als carrers de Ciutat Vella. El pla se centra en actuacions que
protegeixin el descans de veïnes i veïns del districte, un pla de xoc contra la venda de
drogues, la venda ambulant i la pernocta al carrer en tot el districte, amb un reforç especial
al parc de la Ciutadella. La part de l’àmbit geogràfic que conflueix amb Pla de Barris Raval
Sud – Gòtic Sud, és la zona delimitada, objecte de l’adquisició d’aquests locals. Aquest
projecte i totes les actuacions relacionades estan emmarcades i es troben en directa
coordinació de Pla de Barris Raval Sud – Gòtic Sud.
En relació amb la finalitat de l’adquisició dels locals, tal com s’ha dit, una vegada
s’adquireixin es destinaran, prioritàriament, a Baixos de Protecció Oficial (BPO), que és una
Mesura de Govern, aprovada pel Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella el 19 d’octubre
de 2017. Aquesta Mesura de Govern defineix els BPO com una forma de protecció i de
promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà en el Districte, que proposa
l’activitat econòmica com un element central en la política contra l’expulsió de veïns i
comerciants del barri, per causar dels preus de lloguer excessius, fet que provoca que el
model de negoci, cada vegada, s’adreci més a visitants i a població flotant.
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Aquesta Mesura de Govern té per objecte fer front a la gentrificació dels comerciants i dels
clients, a la globalització i turistificació dels comerços i a la desertització que també s’està
produint a Ciutat Vella (molts locals tancats). Per això, a partir del que estableix el Pla de
Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2016-2021, els sectors o àmbits econòmics que
són prioritaris per als BPO són: comerç local de proximitat, treball de cures i serveis a les
persones, intervencions comunitàries, consum responsable, projectes culturals, petita
producció urbana, economia circular i al coneixement i innovació, mitjançant aquesta Mesura
de Govern s’aconseguiran diversos objectius com ara, mobilitzar locals buits, equilibrar els
usos de l’espai públic, revertir el monocultiu econòmic, garantir articles de primera necessitat
al veïnat, promocionar l’economia a escala local i ajudar a noves iniciatives, entre d’altres;
en definitiva, dinamitzar els locals de propietat municipal, per posar-los a disposició del
comerç de proximitat i de l’activitat econòmica sostenible i plural.
Mitjançant aquest procediment d’adquisició de locals ubicats a determinades zones del
Districte de Ciutat Vella, per part de l’Ajuntament de Barcelona, es busca dotar al Districte
d’un seguit de locals per promoure i realitzar activitats de caràcter social, econòmic i/o
cultural d’interès al territori, d’acord amb la Mesura de Govern de BPO, mitjançant un
procediment de pública concurrència i impulsant l’eficiència social.
Quart.- Preu m2 màxim de referència
Pel que fa al preu m2 que s’indica a l’apartat B del Quadre - Resum de característiques del
procediment és el que s’estableix a continuació:
2

“B.- PREU M MÀXIM DE REFERÈNCIA:
2

2

Lot 1: Gòtic Sud: carrer secundari 2.400 €/m ; carrer principal 4.200 €/m
(veure carrers principals i zones prioritàries al Plànol 2 de l’Annex núm. 7 de les bases)
2

2

Lot 2: Raval Sud: carrer secundari 2.400 €/m ; carrer principal 4.200 €/m
(veure carrers principals i zones prioritàries al Plànol 2 de l’Annex núm. 7 de les bases)
Lot 3: Locals ubicats en finques en estat de conservació molt deficient que es troben situades
2
en determinats carrers del Gòtic Sud i del Raval Sud: 1.800 €/m (veure carrers al Plànol 3 de
l’Annex núm. 7 de les bases)”

Cal dir que la concreció d’aquest preu/m2, sorgeix a partir d’un estudi sol·licitat a Amat
Immobiliaris que col·labora amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquest estudi es basa en una
comprovació sobre l’estat actual d’un conjunt de locals ubicats al Raval i al Gòtic i la
recopilació d’una sèrie de dades que acaben conformant el preu m2 que es defineix a
l’apartat B de l’anunci de la convocatòria. En l’estudi efectuat es destaca la diferència entre
carrers principals i carrers secundaris, i una forquilla de preus entre 4.200 – 4.500 €/m2 pel
carrer principal i una forquilla de preus entre 2.400 – 2.600 €/m2 pels carrers secundaris. El
document que recull aquestes consideracions, elaborat per Amat immobiliaris, també forma
part de l’expedient d’aquest procediment. Pel que fa al preu de 1.800 €/m2, corresponent al
Lot 3 s’ha obtingut a partir d’una comparació en relació amb els locals ubicats en carrers
secundaris dels lots 1 i 2.
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Així mateix, cal indicar que el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte,
d’acord amb l’apartat A del Quadre - Resum de característiques del procediment és el que
s’estableix a continuació:
“A.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 1.320.000
euros IVA i altres possibles impostos a repercutir/traslladar al comprador exclosos, que es
correspon a:
Concepte

Pressupost base de licitació,
IVA i altres possibles impostos
a
repercutir/traslladar
al
comprador exclosos
500.000,00 €
450.000,00 €
150.000,00 €

Possibles modificacions, IVA i
altres possibles impostos a
repercutir/traslladar
al
comprador exclosos
Lot 1: Gòtic Sud
20% de la suma dels
pressupostos base de licitació
Lot 2: Raval Sud
(equivalents a 220.000,00 €).
Lot 3: Locals en finques molt
Veure clàusula 19.
deteriorades
(veure les zones i carrers als plànols que consten a l’Annex núm. 7 de les bases)”

Cinquè.- Criteris d’adjudicació
En les bases reguladores també s’ha definit la corresponent documentació tècnica que
concreta l’objecte i característiques dels diferents locals susceptibles de ser adquirits per
part de Foment de Ciutat, SA.
Els locals hauran de complir una sèrie de requisits i es sotmetran al compliment d’un seguit
de criteris d’adjudicació, valorables de forma automàtica o mitjançant l’aplicació de fórmules
matemàtiques, que es defineixen a continuació:
“ANNEX NÚM. 6-A
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, LOTS 1 I 2

1.- CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES
MATEMÀTIQUES:
1.a. Ubicació del local..... fins a 22 punts
Descripció

Puntuació

Zones prioritàries – Plànol 2 de l’Annex núm. 7

22 punts

Lot 1 – Gòtic Sud* (emmarcat en vermell i en blau)
Lot 2 – Raval Sud (només zones emmarcades en vermell)
Altres zones – Plànol 2 de l’Annex núm. 7

7 punts

Lot 2 – La resta de zones emmarcades en blau.
Altres carrers fora d’aquests àmbits

Exclusió
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* Tot el Gòtic Sud es considera zona prioritària.
1.b. Preu m2............... fins a 25 punts
Valoració preu metre quadrat ofertat:
Totes aquelles ofertes admeses, la seva oferta econòmica seran valorades conforme a la fórmula que
s’especifica a continuació:

= puntuació corresponent a l’ofertant
= Baixa percentual del preu m2 de l’ofertant respecte al preu m2 de la zona de referència
= Baixa percentual del preu m2 més rellevant respecte al preu m2 de la zona de referència
L’oferta del licitador haurà de referir-se a la totalitat dels elements descrits al present Plec de bases
administratives particulars.

1.c. Estat de conservació del local..... fins a 15 punts
Descripció

M2 màxim de rehabilitació1

Puntuació

Local en perfecte estat de
conservació

Obres de rehabilitació no superior a
100 €/m2

15 punts

Local en molt bon estat de
conservació

Obres de rehabilitació superior a 100
€/m2 i inferior a 250 €/m2

12 punts

Local que precisa de
reformes rellevants però
és susceptible de reforma
i obtenir llicència
d’activitat.

Obres de rehabilitació superiors a
250 €/m2 i inferior a 400 €/m2

8 punts

Local que precisa de
reformes molt rellevants
però és susceptible de
reforma i obtenir llicència
d’activitat.2

Obres de rehabilitació superiors a
400 €/m2 i inferior a 600 €/m2

4 punts i exclusió

Local en condicions molt
degradades que per a la
seva rehabilitació
requereix d’una inversió
molt substancial. 3

Obres de rehabilitació superiors a
600 €/m2 i inferior a 1.200 €/m2

Local en condicions molt
degrades, que per la seva
rehabilitació requereix
d’una inversió
desproporcionada4

Obres de rehabilitació superiors a
1.200 €/m2

amb excepció

2 punts i exclusió
amb excepció

0 punts i exclusió

1.d. Metres de façana del local.... fins a 5 punts

Es valorarà proporcionalment, atorgant la major puntuació a l’oferta amb major número de metres lineals.
1

Preu necessari per tal que el local compleixi amb els requeriments mínims legal i els elements relatius a
tancaments, sostres, instal·lacions, permisos, així com en un estat de conservació molt adequat.
2 I 3

Els locals ubicats en aquests apartats seran rebutjats automàticament, a excepció que la suma del preu de
2
2
2
m ofertat i el preu m que correspongui de rehabilitació del local, en el punt màxim, es trobi per sota del preu m
base de licitació de referència.
4
Els locals ubicats en aquest apartat seran rebutjats automàticament sense cap mena d’excepció.
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1.e. Metres d’aparador del local.... fins a 8 punts

Es valorarà proporcionalment, atorgant la major puntuació a l’oferta amb major número de metres lineals.

1.f Estat de conservació de la finca a on es troba el local..... fins a 25 punts

Es valorarà la finca on es troba ubicat el local, d’acord amb els paràmetres següents:

Puntuació

Descripció
Local ubicat a una finca a on no s’aprecia visualment
necessitats de conservació o no són rellevants

25 punts

Local ubicat a una finca amb mancances de conservació
molt severes i apreciables visualment.

0 punts

L’ofertant identificarà l’existència de possibles patologies, podent emprar el model de fitxa incorporat com a Annex
núm. 8. La identificació no caldrà que sigui exhaustiva però sí suficient per identificar aquestes patologies o manques
de conservació. En qualsevol cas Foment de Ciutat realitzarà una revisió, conforme a allò a les bases anteriors. En
cas que el licitador no aporti informació al respecte s’estarà a allò derivat de la inspecció de Foment de Ciutat.

S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 55 punts en la valoració. Aquelles propostes amb una
puntuació inferior quedaran excloses del procediment de licitació per estimar-se insuficients.

ANNEX NÚM. 6-B
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, LOT 3

1.- CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES
MATEMÀTIQUES:
1.a Ubicació del local..... fins a 22 punts
Descripció

Puntuació

Plànol 3 de l’Annex núm. 7

22 punts

Carrers assenyalats en verd
Altres carrers fora d’aquests àmbits

Exclusió

1.b. Preu m2............... fins a 25 punts
Valoració preu metre quadrat ofertat:
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Totes aquelles ofertes admeses, la seva oferta econòmica seran valorades conforme a la fórmula que
s’especifica a continuació:

= puntuació corresponent a l’ofertant
= Baixa percentual del preu m2 de l’ofertant respecte al preu m2 de la zona de referència
= Baixa percentual del preu m2 més rellevant respecte al preu m2 de la zona de referència

1.c. Estat de conservació del local..... fins a 15 punts
Descripció

M2 màxim de rehabilitació5

Puntuació

Local en perfecte estat de
conservació

Obres de rehabilitació no superior a
100 €/m2

15 punts

Local en molt bon estat de
conservació

Obres de rehabilitació superior a 100
€/m2 i inferior a 250 €/m2

12 punts

Local que precisa de reformes
rellevants però és susceptible de
reforma i obtenir llicència
d’activitat.

Obres de rehabilitació superiors a
250 €/m2 i inferior a 400 €/m2

8 punts

Local que precisa de reformes
molt rellevants però és
susceptible de reforma i obtenir
llicència d’activitat.6

Obres de rehabilitació superiors a
400 €/m2 i inferior a 600 €/m2

4 punts i exclusió

Local en condicions molt
degradades que per a la seva
rehabilitació requereix d’una
inversió molt substancial. 7

Obres de rehabilitació superiors a
600 €/m2 i inferior a 1.200 €/m2

Local en condicions molt
degrades, que per la seva
rehabilitació requereix d’una
inversió desproporcionada8

Obres de rehabilitació superiors a
1.200 €/m2

amb excepció
2 punts i exclusió
amb excepció
0 punts i exclusió

1.d Metres de façana del local.... fins a 5 punts

Es valorarà proporcionalment, atorgant la major puntuació a l’oferta amb major número de metres lineals.
1.e Metres d’aparador del local.... fins a 8 punts

Es valorarà proporcionalment, atorgant la major puntuació a l’oferta amb major número de metres lineals.

1.f Estat de conservació de la finca a on es troba el local..... fins a 25 punts

5

Preu necessari per tal que el local compleixi amb els requeriments mínims legal i els elements relatius a
tancaments, sostres, instal·lacions, permisos, així com en un estat de conservació molt adequat.
6 I7

Els locals ubicats en aquests apartats seran rebutjats automàticament, a excepció que la suma del preu de
m2 ofertat i el preu m2 que correspongui de rehabilitació del local, en el punt màxim, es trobi per sota del preu
m2 base de licitació de 2.400€/ m2, (referència del preu màxim carrer no principal dels lots 1 i 2).
8
Els locals ubicats en aquest apartat seran rebutjats automàticament sense cap mena d’excepció.
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Es valorarà que el local es trobi ubicat a una finca amb mancances de conservació (patologies) molt severes o rellevants.
Aquestes mancances hauran de ser visibles mitjançant una inspecció ocular realitzades. Foment de Ciutat, SA, determinarà
la rellevància de les mateixes en base a una inspecció tècnica in situ.

Puntuació

Descripció
Local ubicat a una finca amb mancances de conservació
molt severes i apreciables visualment.

25 punts

Local ubicat a una finca a on no s’aprecia visualment
necessitats de conservació o no són rellevants

0 punts

L’ofertant identificarà l’existència d’aquestes patologies, podent emprar el model de fitxa incorporat com a annex
número 8 al present document. La identificació no caldrà que sigui exhaustiva però si suficient per identificar
aquestes patologies o manques de conservació. En qualsevol cas Foment de Ciutat realitzarà una revisió, conforme a
allò a les bases anteriors. En cas que el licitador no aporti informació al respecte s’estarà a allò derivat de la
inspecció de Foment de Ciutat.

S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 55 punts en la valoració. Aquelles propostes amb una
puntuació inferior quedaran excloses del procediment de licitació per estimar-se insuficients.”

Tenint en compte la finalitat de l’adquisició d’aquests locals (BPO i altres activitats de
caràcter social, econòmic...) d’aquest procediment, tal i com es pot veure en els paràgrafs
anteriors, s’ha optat per un seguit de criteris de valoració automàtics i de fórmules
matemàtiques a fi de garantir una adquisició del tot objectiva. Per tant, tan els criteris
indicats i les clàusules de les bases, s’ajusten als requeriments que cal observar d’acord
amb la seva naturalesa, sense perjudici que puguin operar els ajustos necessaris per
respondre als concrets interessos i característiques de l’adquisició, tot promovent la
concurrència competitiva.
En aquest punt, val la pena destacar les definicions i excepcions que es preveuen en les
valoracions dels annexos núm. 6 que s’han transcrit anteriorment; així com la puntuació
mínima que cal assolir, a fi d’equilibrar i abastar el màxim de propostes que, complint els
requisits, puguin encabir-se en el procediment. Aquestes excepcions es donen tant en els
Lots 1 i 2, com en Lot 3.
El preu màxim de rehabilitació es defineix, com el preu necessari per tal que el local
compleixi amb els requeriments mínims legal i els elements relatius a tancaments, sostres,
instal·lacions, permisos, així com en un estat de conservació molt adequat.
En l’estat de conservació del local es preveuen algunes excepcions en relació amb els
paràmetres dels blocs quart i cinquè, en aquests apartats es disposa que els locals ubicats
en aquest apartat seran rebutjats automàticament, a excepció que la suma del preu de m2
ofert i el preu m2 de rehabilitació estimat que correspongui (punt màxim) es trobi per sota del
preu m2 base de licitació de referència.
Els locals ubicats en el bloc sisè, seran rebutjats automàticament, sense cap mena
d’excepció pels lots 1, 2 i 3.
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Ara bé, pel que fa al Lot 3, s’estableix un límit econòmic diferent als dels lots 1 i 2, en aquest
cas el límit entre el preu ofert i les obres de rehabilitació, serà com a màxim un import de
2.400 euros preu/m2, corresponent al preu màxim m2 de carrer no principal dels lots 1 i 2.
Per tal d’assolir un mínim de qualitat, s’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció
de 55 punts en la valoració. Aquelles propostes amb una puntuació inferior quedaran
excloses del procediment de licitació per estimar-se insuficients.
Es conclou que aquests criteris s’estimen d’interès en relació amb l’objecte del contracte. A
més, val a dir que aquests criteris de valoració que es tenen en compte per la compra dels
locals compresos en els Lots 1 i 2, són els mateixos que es valoraran en el Lot 3, a
diferència del criteri de l’apartat: “1.f Local ubicat a una finca especialment deteriorada”, que
es valora a la inversa.
La distinció entre els lots 1 i 2 i el Lot 3 rau en aquest darrer criteri. El Lot 3 està configurat
per donar més valor, per a la compra, als locals que estiguin ubicats en carrers que es
detallen al Plànol 3 de l’Annex núm. 7, que són carrers amb algunes finques especialment
degradades amb mancances de conservació importants, sovint en comunitats vulnerables
que no tenen recursos per fer front a despeses per rehabilitar la finca. Mitjançant la
intervenció de l’Ajuntament de Barcelona, com a comprador i nou propietari del local,
s’obtindrà un doble objectiu: per una banda la dinamització del carrer, ja que en el local s’hi
portarà a terme una activitat econòmica, de conformitat amb el Baixos de Protecció Oficial i,
per l’altra, com a nou propietari de la finca, assumirà les despeses que li corresponguin per
efectuar el manteniment de la finca i evitar-ne el deteriorament; fet que comporta un benefici
per als veïns, pel barri i, en definitiva, per l’interès general de la ciutat de Barcelona.

Sisè.- Zones d’adquisició dels locals
Les zones que es concreten a l’apartat A del Quadre - resum de característiques del
procediment, són les que es determinen a continuació:
Lot 1: Gòtic Sud
Lot 2: Raval Sud
Lot 3: Locals ubicats en finques en estat de conservació molt deficient que es troben
situades en determinats carrers del Gòtic Sud i del Raval Sud
Per tal que es puguin consultar, fàcilment, les zones dels locals, susceptibles de ser
adquirits, del Gòtic Sud i Raval Sud, així com els àmbits prioritaris, carrers principals i
secundaris i carrers del Lot 3; s’han incorporat, com a Annex núm. 7 de les bases, una sèrie
de plànols que, de manera gràfica, delimiten els àmbits de compra, els plànols són els
següents:

9

Foment de Ciutat
Plànol 1
Límits de la zona de compra (els carrers limítrofs estan exclosos excepte el carrer
Carme):
Plànol 2
Límits de la zona de compra (els carrers limítrofs estan exclosos excepte el carrer
Carme), amb identificació de les zones prioritàries (carrers inclosos dins de l’àrea
delimitada) i identificació dels carrers principals (carrers marcats en groc) i secundaris
(restants dins dels àmbits assenyalats).
Plànol 3
Identificació dels carrers de compra dels locals del Lot 3. Els carrers són els següents:
- C. d’en Robador (part superior)

- C. de Sant Pacià

- C. Picalquers

- C. de la Guàrdia

- C. de Malnom

- C. Arc del Teatre

- C. d’en Roig

- C. dels Salvador

- C. de la Riereta

- C. de Sant Climent

- C. Vistalegre

- C. Gignàs

- C. Aurora

- C. d’Escudellers blancs

- C. del Correu Vell

Plànol 4
Plànol – resum, amb tots els àmbits i delimitacions de tots els lots.
 Límits de la zona de compra (els carrers limítrofs estan exclosos excepte el carrer
Carme, en blau)
 Identificació de les zones prioritàries (carrers inclosos dins de l’àrea delimitada en
vermell)
 Identificació dels carrers principals (carrers marcats en groc) i secundaris
(restants dins dels àmbits assenyalats)
 Identificació dels carrers d’adquisició dels locals del Lot 3 (marcats en verd).
Setè.- Òrgan de contractació
D’acord amb els Estatuts de Foment de Ciutat, SA, i d’acord amb les facultats delegades,
segons els poders atorgats, l’òrgan de contractació correspon en el conseller delegat.
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Cal afegir que, per part de Foment de Ciutat, s’ha emès un informe jurídic que considera
jurídicament viable l’actuació i la participació de Foment de Ciutat, sempre que es doni
compliment i s’observin els requeriments legals d’obligada observança durant la tramitació.

Vuitè.- Condicions de capacitat, aptitud i solvència de les persones
Els requisits de condicions de capacitat, aptitud i solvència de les persones oferents dels
locals es troben contemplades a la clàusula 6 de les bases reguladores del procediment
Plec de condicions administratives particulars i es consideren proporcionades i ajustades a
la finalitat del procediment.

Novè.- Configuració de la Mesa
La clàusula 11 detalla la configuració de la Mesa que estarà constituïda pels membres
següents:
President:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

gerent el Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona o persona en
qui delegui
director de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona o persona en qui delegui
cap d’Administració del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona o
persona en qui delegui
directora Projectes Estratègics, Participació i Comunicació de Foment de
Ciutat, SA o persona en qui delegui
director de Recursos de Foment de Ciutat, SA o persona en qui delegui
lletrada del serveis jurídics del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de
Barcelona o persona en qui delegui

Així mateix, actuarà de secretari el director de Serveis Generals de Foment de Ciutat, SA
que actua com a secretari de la Mesa, amb veu però sense vot, o persona en qui delegui.

Desè.- Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb la nova regulació sobre protecció de dades de caràcter personal, la
clàusula 16 estableix que es dona compliment al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i el Reglament General de
Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de
2016, s’informa i es deixa constància tan dels drets i obligacions propis que adquireix
Foment de Ciutat i l’Ajuntament de Barcelona, com dels drets i obligacions que adquireixen
les persones que participen en el procediment.
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Onzè.- Recursos administratius
Atès que es tracta d’un procediment administratiu, de conformitat amb la normativa vigent,
en la clàusula 20 es fa constar el règim de recursos administratius que operen en aquest
procediment per tal que les persones físiques o jurídiques puguin interposar els recursos
que considerin convenient en defensa dels seus drets o interessos legítims.

Conclusions
Una vegada plantejats i estudiats tots els aspectes relatius al Procediment d’adquisició de
locals ubicats a determinades zones del Districte de Ciutat Vell, es pot afirmar que les bases
reguladores d’aquest Procediment s’ajusten a la normativa aplicable, tenint en consideració
que hi puguin haver ajustos derivats i necessaris per l’objecte dels treballs a desenvolupar.
Pels motius exposats, queda justificada la necessitat i la idoneïtat d’aquest procediment per
l’adquisició de locals de determinades zones del Districte de Ciutat Vella i, per tant,
correspon iniciar el present expedient de contractació.

Barcelona, 30 de juliol de 2018

Jaume Ramos Sotelo
Director de Serveis Generals

Laia Torras i Sagristà
Directora de Projectes Estratègics,
Comunicació i Participació
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