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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE, PROMOGUT PER L’IMHAB, D’UN SERVEI
DE SEGUIMENT I ANÀLISI ECONÒMIC-FINANCER, PER A LA GERÈNCIA D’HABITATGE I A
L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ, EN RELACIÓ A LA VIABILITAT DELS
PROJECTES I PROMOCIONS VINCULADES A LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA I/O
COMUNITÀRIA AIXÍ COM DE LES POSSIBLES COMPRES D’HABITATGE AL MERCAT PRIVAT.
1. Antecedents
El Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 contempla entre un dels seus 4 eixos estratègics
l’ampliació del parc assequible a través de dues principals línies d’actuació: la construcció de nou
habitatge procurant el manteniment de la titularitat pública del sòl i l’adquisició d’habitatges al
mercat privat.
Entre les actuacions previstes a desenvolupar pel Pla per a la consecució de l’objectiu d’ampliació
del parc assequible es troba la d’impuls del mercat social de l’habitatge mitjançant la promoció
del model de cooperatives d’habitatge de cessió d’ús (cohabitatge), de cooperatives de lloguer i
fundacions de lloguer, i la masoveria urbana.
En el context actual, que encara arrossega els efectes de la crisi immobiliària de l’any 2008
sumada a la situació d’emergència social i econòmica generada com a conseqüència de la
pandèmia de la COVID-19 s’agreuja la situació d’emergència vers l’habitatge i resulta més urgent
que mai mantenir la promoció del mercat social de l’habitatge i continuar amb la generació i la
recerca de nous models residencials.
L’Ajuntament de Barcelona ha de diversificar les línies d’actuació i promoure nous operadors per
a respondre a l’objectiu legalment establert en l’article 73 de la Llei del Dret a l’Habitatge
d’incrementar el parc d’habitatges de Barcelona destinat a polítiques socials.
En aquest sentit, la creació d’un operador públic-privat d’habitatge és un altre dels projectes per
aconseguir la intervenció de més entitats en la generació d’habitatge protegit a la ciutat.
Tot aquest conjunt d’actuacions i projectes conforma el que l’Ajuntament de Barcelona anomena i
identifica com a promoció delegada d’habitatge, addicionalment a la promoció directa de
l’Ajuntament de Barcelona a través de l’IMHAB per assolir l’objectiu d’increment del parc
d’habitatge destinat a polítiques socials a la ciutat.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
En el marc de la consecució dels objectius fixats en el Pla pel dret a l’Habitatge i, en concret, pel
que fa a les actuacions exposades en els antecedents, esdevé necessari la figura d’un especialista
de perfil econòmic i financer amb contrastada experiència, principalment, en anàlisi econòmic
financer, col·laboració públic- privada, que assumeixi personalment el seguiment i assessorament
pel que fa a tot el ventall de licitacions innovadores de sòl en dret de superfície que ja han estat
adjudicades i de promocions delegades desenvolupades en el marc del Conveni de l’Ajuntament
de Barcelona amb entitats sense ànim de lucre (Conveni ESAL) així com les promocions vinculades
i desenvolupades per l’operador metropolità d’habitatge (HMB, SA), en els dos casos, també en
dret de superfície cedit per l’Ajuntament de Barcelona.
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Esdevé indispensable, també, el desenvolupament dels anàlisis financers en relació a nous
projectes residencials, no especulatius, basats en els nous models de convivència i tinença de
l’habitatge.
Així mateix, resulta imprescindible comptar amb un professional del sector financer que realitzi
l’anàlisi econòmic financer i el seguiment en relació a les operacions de compra d’edificis sencers
amb ocupants per part de fons immobiliaris que permeti orientar l’increment d’habitatge destinat
a polítiques socials i altres actuacions i programes que es puguin generar amb aquest objectiu.
A fi i efecte d’assegurar una diligent i correcta atenció a les necessitats exposades, atès que ni
l’IMHAB ni la Gerència d’Habitatge disposen dels mitjans ni recursos tècnics suficients per una
adequada execució de les actuacions indicades, resulta necessària la contractació d’aquests
serveis de forma externalitzada.

3. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és el servei de seguiment i assessorament econòmic-financer a la
Gerència d’Habitatge i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació relatiu a les diferents
licitacions públiques innovadores i les promocions delegades, especialment en el marc del
Conveni ESAL promogudes per l’Ajuntament de Barcelona i, en l’àmbit metropolità, per part de la
societat mixta Habitatge Metròpolis Barcelona, SA de dret de superfície o concessió demanial
sobre sòl municipal en les tipologies de cohabitatge, lloguer i transmissió del dret de superfície, a
més d’altres fórmules o programes que es puguin generar, així com la mediació i seguiment en
relació a aquestes altres fórmules, també pel que fa a programes i actuacions de compra d’edificis
o habitatges per a la seva destinació a polítiques socials.
En el plec de prescripcions tècniques es concreten les funcions i activitats que conformen
l’objecte del contracte i abasta principalment l’assessorament econòmic-financer directe als
responsables de la Gerència d’habitatge i de l’IMHAB per a la promoció de l’habitatge cooperatiu i
de lloguer protegit i d’altres fórmules, i formes d’habitatge alternatiu per a la provisió d’habitatge
destinat a polítiques socials, i el suport econòmic-financer amb la mediació amb les terceres
entitats socials, mercantils i financeres que han de participar i contribuir a fer viables aquests
projectes públic-privats i comunitaris per a la consecució dels objectius comuns, amb la cerca i
implicació també inclosa de fonts públiques de finançament per aquests projectes. Aquest suport
inclou el de compra d’edificis i habitatges.
Per tal de garantir la permanent continuïtat i adequació en l’execució dels treballs es requereix
que el servei i la interlocució amb l’òrgan de contractació sigui desenvolupat per una persona
professional en l’àmbit de l’anàlisi econòmic i financer, amb la solvència professional requerida o
la proposada en l’oferta si fos superior, admetent-se en tot cas la compartició dels treballs o la
substitució de la persona professional que desenvolupi el servei, en cas que així es justifiqui ja
sigui per raons d’eficàcia en el servei o en casos de força major, sempre que aquestes disposin de
la solvència professional requerida o la proposada en l’oferta si fos superior.
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4. Codi CPV
85312320-8 Serveis d’assessorament.
5. Pressupost base de licitació i Valor estimat del contracte (VEC)
5.1 El pressupost base de licitació que és de euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:

Pressupost net de licitació (IVA exclòs): 21.023,60 euros.
IVA (21 %): 4.414,96 euros.
Total (pressupost net de licitació+IVA)= 25.438,56 euros
S’estima una dedicació màxima anual de 520 hores, distribuïdes en 10 hores setmanals.
El desglossament anual del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, a raó d’un
preu hora de 40,43 euros, es considera que és el següent:

Costos directes
Costos salarials

Import €
14.804,60 €
14.804,60 €

TOTAL. Suma costos directes:

Costos indirectes

Import €

Despeses generals d’estructura

4.965,00 €

Benefici industrial

1.254,00 €
6.219,00 €

TOTAL. Suma costos indirectes:

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):

21.023,60 €

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses:
-Costos directes: les despeses de personal es regiran pel 18è conveni d’empreses de consultoria,
estudis de mercat i de l’opinió pública actualitzat amb l’IPC a 2022.
-Costos indirectes: cost subscripció bases de dades especialitzades, despeses administratives,
assegurances i desplaçaments, entre d’altres.
5.2 El Valor estimat del contracte s’estima en 42.047,20 €, IVA exclòs.
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Els conceptes que inclou són:
Any
PRIMER

Pressupost net
prestació
21.023,60

SEGON
TOTAL

Pressupost net eventual
pròrroga

21.023,60

SUMA
21.023,60

21.023,60

21.023,60

21.023,60

42.047,20

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses:
-Costos directes: les despeses de personal es regiran pel conveni col·lectiu vigent d’empreses de
consultoria, estudis de mercat i de l’opinió pública, actualitzat amb l’IPC a 2022.
-Costos indirectes: cost subscripció bases de dades especialitzades, despeses administratives,
assegurances i desplaçaments, entre d’altres.

6. Justificació de la no divisió en lots
D’acord amb la previsió de l’art. 99.3 LCSP es considera necessari no dividir l’objecte del contracte
en lots atès que l’objecte del contracte conforma una unitat i la seva divisió dificultaria l’execució
correcta des d’un punt de vista tècnic.
7. Durada del contracte
La durada d’aquest contracte serà d’un any, a comptar des del dia següent a la seva formalització.
En aquest contracte es preveu la possibilitat d’una pròrroga anual.

8. Procediment d’adjudicació
Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert, que és considerat a l’article 131.2
LCSP com a un procediment ordinari d’utilització preferent.
D’acord amb l’article 159.1b), atès que el contracte té per objecte prestacions de caràcter
intel·lectual, s’estableix que la ponderació dels criteris de valoració mitjançant judicis de valor
representa un 40% del total de la puntuació atorgable.
9. Condicions d’aptitud i de solvència econòmica i financera i tècnica o professional de les
empreses
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Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima
que s’haurà d’exigir als licitador per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la
següent:
1.- Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mínima següents:
Solvència econòmica i financera
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest
contracte referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import igual o superior de 20.000,00 euros.
Solvència tècnica o professional
- D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims
3 anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte
d’aquest contracte ha de ser com a mínim per un import mínim de 14.000 euros.
D’acord amb l’article 89.1.a) LCSP el criteri de correspondència entre els serveis executats per
l’empresa licitadora i els que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix
subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP), Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.
La persona que executi l’objecte del contracte, integrat o no en l’empresa, ha de disposar de la
llicenciatura o grau en Economia o Administració i Direcció d’Empreses amb la següent solvència:
o

o

o

Un/a llicenciat/da o Grau en Economia o Administració i Direcció d’Empreses amb una
experiència professional no inferior a 4 anys, en la direcció d’un departament
Econòmic-Financer i exercint les tasques de assessorament econòmic i financer,
desenvolupament de negoci i estratègic a empreses del sector públic.
A més s’ha de garantir que el professional adscrit al servei disposi d’una trajectòria
professional de com a mínim 4 anys en l’exercici del control de gestió en projectes
d’inversió vinculats a la transformació urbanística/industrial dintre del sector públic.
L’experiència s’acreditarà per mitjà de certificats de vida laboral, contractes,
certificats d’empresa i altra documentació, llevat de currículum, i la formació
mitjançant la titulació oficial (original o fotocopia compulsada).

En cas que els treballs siguin compartits o la persona professional que executa el servei sigui
substituïda per a una altra, de manera justificada, totes elles hauran de disposar de la solvència
tècnica o professional que es requereix en aquest apartat o bé la proposada en l’oferta si fos
superior.
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Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització o de resolució contractual.
10. Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació que es consideren més eficients per a la selecció de l’oferta a partir de la
millor relació qualitat-preu son els següents:
Criteris d’adjudicació que obeeixen a un judici de valor. Puntuació total: 40
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte, la valoració dels quals es
farà mitjançant ponderació no automàtica, seran els següents:
1.- Per la qualitat d’una Memòria en relació a les funcions de caràcter econòmic financer a
desenvolupar en relació als programes i promocions amb licitacions públiques de drets de
superfície sobre sòl de titularitat municipal, especialment en el marc del Conveni ESAL,
fins a 10 punts.
2.- Per la qualitat d’una segona Memòria en relació a les funcions de caràcter econòmic
financer a desenvolupar en relació a l’assessorament en les actuacions i promocions
derivades del projecte de l’operador metropolità d’habitatge Habitatge Metròpolis
Barcelona, SA, fins a 10 punts.
3.- Per la qualitat d’una tercera Memòria en relació a en relació a les funcions de caràcter
econòmic financer a desenvolupar relatives a les compres d’habitatge al mercat privat per
a la seva destinació a polítiques socials en exercici del dret de tanteig i retracte o
mitjançant nous mètodes innovadors, fins a 10 punts.
4.- Per la qualitat d’una quarta Memòria en relació a les funcions de caràcter econòmic
financer a desenvolupar respecte altres programes i fórmules de col·laboració públicprivada i comunitària per a la provisió de nou habitatge protegit, allotjaments i solucions
habitacionals destinades a polítiques socials, fins a 10 punts.
Total puntuació:

40 punts (*)

*Aquests criteris compleixen amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de
2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9 de març de 2018.
S’estableixen, com a llindars mínims de qualitat de les diferents memòries a presentar, els
següents:



Memòria en relació a les funcions de caràcter econòmic financer a desenvolupar en
relació al marc del Conveni ESAL i les licitacions públiques promogudes: 5 punts.
Memòria en relació a les funcions de caràcter econòmic financer a desenvolupar en
relació a l’assessorament en les actuacions i promocions derivades del projecte de
l’operador metropolità d’habitatge Habitatge Metròpolis Barcelona, SA: 5 punts.
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Memòria en relació a les funcions de caràcter econòmic financer a desenvolupar relatives
a les compres d’habitatge al mercat privat per a la seva destinació a polítiques socials en
exercici del dret de tanteig i retracte o mitjançant nous mètodes innovadors: 5 punts.
Memòria en relació a les funcions de caràcter econòmic financer a desenvolupar respecte
altres programes i fórmules de col·laboració públic-privada i comunitària per a la provisió
de nou habitatge protegit, allotjaments i solucions habitacionals destinades a polítiques
socials: 5 punts.

Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior en qualsevol de les memòries quedaran
excloses del procediment de licitació per estimar-se tècnicament insuficients. Respecte els
licitadors que estiguin en aquesta circumstància ja no es procedirà a l’obertura del sobre
avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics (Sobre 3).
Es presentarà una memòria tècnica diferent explicativa per cada una de les diferents funcions,
amb una limitació màxima de 4 pàgines del document electrònic DIN-A4, en lletra arial 11 i
interlineat simple per cadascuna d’elles, del plantejament de treball que s’adopta i les tasques a
desenvolupar. A més, caldrà explicar els aspectes temporals i econòmics del procés així com el
seguiment i supervisió dels treballs.

No es valorarà informació no relacionada amb l’objecte del contracte.
Sistemàtica de valoració de cada un dels informes:
Descripció
Idoneïtat de les accions proposades
Coherència objectius proposats
Viabilitat de les accions proposades
Congruència
dels
mitjans
de
seguiment de les accions proposades

Alt
2,50
2,50
2,50

Mig
1,25
1,25
1,25

Baix
0,63
0,63
0,63

Nul
0
0
0

2,50

1,25

0,63

0

TOTAL
10
PUNTS

Criteris d’adjudicació de ponderació automàtica. Puntuació total: 60
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte, la valoració dels quals es
farà mitjançant ponderació automàtica, per ordre decreixent d’importància, seran els següents:
1.- Per l’experiència en anàlisi econòmic-financer en cohabitatge i altres fórmules de compra
d’edificis i col·laboració públic-privada a ajuntaments, fins a 15 punts.
2.- Per la millora en la qualitat del servei, fins a 15 punts.
3.- Per la docència i assistència a cursos o sessions informatives d’habitatge cooperatiu i
habitatge protegit, de durada superior a cinc hores, fins a 15 punts.
4.- Per l’oferta econòmica, fins a 10 punts.
5.- Per una major experiència acreditada en l’anàlisi i assessorament econòmic-financer, fins a
5 punts.
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Aquests criteris compleixen amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de 2018,
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9 de març de 2018.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el
següent criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de
desempat el venciment del termini de presentació d’ofertes:
Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
En cas que l’aplicació d’aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.

La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent:
1. Per l’experiència de la persona que executarà el contracte en anàlisi econòmic financer en
cohabitatge, en col·laboració públic- privada en promocions d’habitatge, en nous projectes
residencials, no especulatius, basats en els nous models de convivència i tinença de
l’habitatge i en l’adquisició d’immobles d’edificis sencers amb ocupants, fins a 15 punts.
Es valorarà l’experiència de la persona que executarà el contracte en anàlisi econòmic financer, en
cohabitatge, en col·laboració públic- privada en promocions d’habitatge, en nous projectes
residencials, no especulatius, basats en els nous models de convivència i tinença de l’habitatge i
en l’adquisició d’immobles d’edificis sencers amb ocupants, a raó de 5 punts per cada procés
d’anàlisi i suport en el què s’hagi participat, amb un màxim de 15 punts.
L’acreditació es realitzarà mitjançant certificat expedit o visat per l’Administració actuant, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un objecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la
prestació. En ambdós casos, haurà de constar el nom de la persona que va executar el servei
d’intermediació.
2. Millora en la qualitat de prestació del servei (15 punts).
-

Per la rapidesa en la resposta de consultes telefòniques:

TERMINI OFERTA
Màxim de 1 dia (24 hores)
Entre 1 i 2 dies (24-48 hores)

PUNTUACIÓ
7,5 punts
3 punts
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-

Per la rapidesa en la resposta de consultes escrites:

TERMINI OFERTA
Màxim de 3 dies
Màxim de 5 dies
-

PUNTUACIÓ
3,75 punts
1,25 punts

Per la rapidesa en l’elaboració d’informes o dictàmens sol·licitats:

TERMINI OFERTA
Màxim de 7 dies
Entre 7 i 14 dies

PUNTUACIÓ
3,75 punts
1,25 punts

3. Docència i assistència a cursos o sessions informatives de durada superior a cinc hores i
formació en mediació (15 punts).
Es valorarà la docència i l’assistència a cursos o sessions formatives de durada superior a cinc
hores, de la següent manera:
3.1 Per docència en cursos en matèries relatives als serveis licitats: fins a 5 punts, a raó d’un punt
per cada curs.
3.2. Per assistència a cursos específics d’un mínim de 5 hores on s’hagi tractat sobre el
cohabitatge: fins a 5 punts, a raó d’un punt per cada curs.
3.3. Per assistència a cursos específics d’un mínim de 5 hores on s’hagi tractat sobre col·laboració
públic- privada en projectes residencials, amb 5 punts.
4. Oferta econòmica, fins a 10 punts.
1.- Es calcularà el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitació, i s’atribuirà la
màxima puntuació a la millor oferta econòmica acceptada.
2.- La puntuació per aquest criteri s’atorgarà d’acord amb la següent formula:
(

Pressupost net licitació oferta
) x Punts màx. Puntuació resultant
Pressupost net licitació oferta més econòmica

Les ofertes seran considerades anormals o desproporcionades quan concorrin les circumstàncies
previstes a la clàusula 10.4 del Plec de clàusules administratives particulars.
Les fraccions percentuals s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i
s’arrodoniran superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual. Tots els
percentatges es calcularan amb dos decimals.
5.- Per la major experiència a l’establerta en el criteri de solvència tècnica o professional
(fins a 5 punts).
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-

Per disposar d’una experiència superior als 4 anys de dedicació i pràctica de
l’assessorament econòmic-financer; fins a un màxim de 5 punts, a raó d’1 punt per a
cada dos anys de més.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’entregar signat l’annex 6.

11. Justificació dels criteris d’adjudicació
Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat:
-

Proposta del projecte a realitzar, per valorar la qualitat del projecte optimitzant l’eficiència
en la gestió dels recursos públics.

-

Millores en la qualitat de prestació del servei, per valorar la millora en la rapidesa de
resposta oral i escrita a les consultes efectuades i la rapidesa en l’elaboració d’informes o
dictàmens sol·licitats.

-

Especialització de la persona que executi el contracte, per garantir la màxima adequació del
perfil professional amb els serveis objecte d’aquest contracte.

-

El preu, per determinar l’oferta més avantatjosa en termes econòmics.

-

Major experiència en assessorament i anàlisi de processos financers relacionats en la
matèria d’aquest contracte de la persona que executi el contracte, per reforçar i assegurar el
coneixement general de l’anàlisi financer.

12. Garantia definitiva
L’empresa adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu
d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.
13. Termini de garantia
Atesa la naturalesa i característiques del contracte i d’acord amb el que figura en l’expedient, es
fixa un termini de garantia de sis mesos.
14. Condicions especials d’execució
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la següent condició
especial d’execució del contracte:


Incompatibilitat de l’exercici d’ economista en assumptes en que puguin existir interessos
contraposats amb l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, entitats
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públiques empresarials, societats mercantils amb capital íntegrament municipal i
qualsevol altres entitats dependents o vinculades a l’Ajuntament atès que no es poden
defensar interessos contraposats en un mateix procediment. Aquesta condició especial
d’execució té caràcter d’obligació contractual essencial i el seu incompliment és causa de
resolució del contracte.


Manteniment de les condicions laborals.
Compromís que l'empresa adjudicatària mantingui les condicions laborals i socials de la
persona treballadora que actuï en el contracte de referència.



Es requereix que el servei i la interlocució amb l’òrgan de contractació sigui desenvolupat
per una persona professional com economista, amb la solvència professional requerida o
la proposada en l’oferta si fos superior, admetent-se en tot cas la compartició dels treballs
o la substitució de la persona professional que desenvolupi el servei, en cas que així es
justifiqui ja sigui per raons d’eficàcia en el servei o en casos de força major, sempre que
aquestes disposin de la solvència professional requerida o la proposada en l’oferta si fos
superior.

15. Aplicació de mesures de sostenibilitat
En compliment de l’article 202 LCSP i el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de
contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, es proposa aplicar les següents
mesures socials:


Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitació.



La valoració del preu fins a un màxim del 10% de la puntuació total, així l’adjudicació
del contracte és una combinació adequada de la ponderació de factors de qualitat i de
preu.



Exclusió de les ofertes que, d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals o
desproporcionades si, en el tràmit d’audiència, s’evidencia que els salaris considerats
a l’oferta son inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.



Com a criteri de desempat: el menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla de cadascuna de les empreses.



Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.

16. Modificacions del contracte
Un cop perfeccionat el contracte només es podrà modificar si concorren les circumstàncies
establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector
públic.
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17. Revisió de preus
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es preveu la revisió de preus
durant la seva durada.
18. Subcontractació
Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i consideració
determinant per a l’adjudicació de la millor relació qualitat preu del contracte, resta prohibida la
subcontractació.
19. Cessió del contracte
Es permet la cessió del contracte, amb prèvia autorització de l’IMHAB, d’acord l’art. 214 LCSP.
20. Responsable del contracte
El Sr. Javier Burón Cuadrado, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Javier Burón Cuadrado
Gerent d’Habitatge
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