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INFORME VALORACIÓ
ASSUMPTE: Valoració final del contracte per a la prestació d’un servei de gestió, seguiment, i
justificació de les tasques relacionades amb la gestió econòmica i pressupostària del projecte Yes We
Rent/Lloguem
Òrgan: Servei d’ Habitatge
EXPEDIENT: 29353/2019

Relació de fets
El servei de contractació ha licitat un contracte per a la prestació d’un servei de gestió, seguiment, i
justificació de les tasques relacionades amb la gestió econòmica i pressupostària del projecte Yes We
Rent/Lloguem(en endavant “el Projecte”), finançat en càrrec a la convocatòria Urban Innovative
Actions, de la Comissió Europea (en endavant, “la convocatòria”). En concret, el suport tècnic requerit
es defineix com de “Serveis de gestió econòmica i pressupostària del Projecte”.
D’acord amb els plecs, l’objectiu del servei és assegurar una adequada gestió dels aspectes relacionats
amb la gestió econòmica i pressupostària del Projecte, de conformitat amb els objectius genèrics i
específics determinats en la convocatòria i en la proposta de projecte aprovada per la Unió Europea,
per tal d’aconseguir la millor execució possible amb el mínim impacte en les unitats de gestió pròpies.
Els plecs tècnics recullen que els licitadors, hauran de presentar una proposta tècnica detallada (pla de
treball), la qual haurà de descriure la metodologia específica que pretén aplicar en l’execució del
contracte, i que s’haurà d’estructura obligatòriament en:
Control, seguiment i gestió de l’execució pressupostària del Projecte, tant del soci principal com de
la resta de socis del projecte.
Formes d’obtenció, gestió i tractament de la informació econòmica i financera del Projecte.
Definició, seguiment i elaboració dels informes de justificació econòmica i financera que siguin
requerits en el marc de la convocatòria, amb coordinació amb els documents de caràcter
tècnic.
Definició, seguiment i elaboració dels informes de seguiment econòmic i financers del Projecte,
tant interns com externs.
Sistema d’elaboració i actualització dels indicadors de caràcter econòmic i financer del Projecte.
Definició i implementació dels circuits de gestió econòmica del projecte, tant entre òrgans del soci
principal, com entre aquest i els socis.
El dia 11 de febrer de 2020 el cap del servei d’habitatge va emetre un informe en relació a la valoració
dels criteris que impliquen un criteri de valor amb el següent resultat:
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El dia 9 de març de 2020 s’ha procedit a l’obertura del sobre 2 (oferta econòmica). Els plecs
adminstratius estableixen que s’atorgarà la màxima puntuació (70 punts) a l’oferta econòmica més
baixa i estableix la fórmula per a calcular la puntuació de la resta d’ofertes.
El resultat de la seva aplicació és el següent:
Oferta sense IVA

Puntuació

FI GROUP

35.420 €

70

Joan Antoni Gutierrez

37.400 €

66,29

El que genera una puntuació final de:

Oferta sense IVA

Valoració judici
de valor

Valoració oferta
econòmica

Valoració total

FI GROUP

35.420 €

27,5

70

97,5

Joan Antoni Gutierrez

37.400 €

30

66,29

96,29

Per tant, es proposa l’adjudicació del contracte a l’oferta presentada per l’empresa licitadora Fundación
Iniciativas España I Mas D Mas I, SLU. (FI GROUP)

Albert Terrones Ribas
Cap del Servei d’Habitatge
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