Foment de Ciutat

El director del Departament de Serveis Generals emet el següent:

INFORME

justificatiu de la necessitat i idoneïtat del procediment d’adjudicació de l’ús, en règim
d’arrendament, de determinats locals ubicats al Districte de Ciutat Vella, Barcelona
2019, per impulsar les activitats econòmiques prioritàries definides al Pla de
desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016 - 2021

En base als següents motius:

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. A més, cal tenir en compte el que estableix l’article 110 que determina que,
en allò no regulat a la mateixa, s’estarà a la vigent normativa de contractació pública.
També són d’aplicació el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; la
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i el Decret 179/1995,
de 13 de juny, en el seu cas.
Conseqüentment, FOMENT DE CIUTAT, SA en aquest procediment, està subjecta als
principis de publicitat, transparència, concurrència pública, igualtat de tracte i objectivitat,
de conformitat amb la normativa esmentada i a les instruccions internes de contractació de
la societat. Així mateix, cal dir que les persones interessades que vulguin presentar una
proposta, hauran d’ajustar la seva solvència tècnica i financera a allò indicat a les clàusules
6 i 9 de les bases reguladores del procediment d’adjudicació de l’ús dels locals.
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Tercer.- Objecte del procediment
Aquest procediment es porta a terme, en segona convocatòria, en el marc de la Mesura de
Govern de Baixos de protecció oficial, aprovada pel Plenari del Districte de Ciutat Vella en
data 19 d’octubre de 2017, els Baixos de protecció oficial neixen com a forma de protecció i
de promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà en el Districte. Els BPO
representen una nova figura de les polítiques públiques municipals que modifica el
paradigma de la relació de l’administració amb el comerç i les activitats econòmiques i que
supera les polítiques promocionals i d’ajuts, ja que proposa l’activitat econòmica com un
element central en la política contra l’expulsió dels veïns.
En aquest punt, val la pena destacar que en la primera convocatòria de BPO es van
presentar 36 ofertes per a vuit locals, després que mostressin interès directe per la
convocatòria més de 300 persones. Actualment, les vuit activitats que van obtenir millor
valoració i que van donar compliment a tots els requisits establerts a la convocatòria,
ocupen els locals i porten a terme la seva activitat amb normalitat. Cal afegir que compten
amb ple suport dels tècnics de Foment de Ciutat, per qüestions de diferent índole que
puguin sortir i, a més, compten amb el seguiment tècnic de l’activitat, per part de Barcelona
Activa i Foment de Ciutat, que efectuen visites periòdiques als locals, per conèixer-ne
l’evolució i oferir l’assessorament que sigui necessari.
En aquesta convocatòria, a diferència de la primera, es prioritzen dos àmbits dels previstos
al Pla de desenvolupament de Ciutat Vella 2016-2021, el comerç local de proximitat i la
petita producció urbana, sent les activitats de comerç local de proximitat millor valorada
que la petita producció urbana.
Aquesta priorització es materialitza en tres beneficis diferents; en primer lloc, en
l’atorgament de més punts de valoració per pertànyer a l’àmbit del comerç local de
proximitat, en segon lloc per gaudir d’un tant per cent de descompte en el preu del lloguer i
en tercer lloc, per disposar d’un contracte de lloguer de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga
per 2 anys addicionals.
Sens perjudici de la priorització, també s’admet la presentació de propostes sobre les altres
activitats del PDE, com són: treball de cures i serveis a les persones, consum responsable,
economia circular, coneixement i innovació, intervencions comunitàries i projectes culturals.
Tenint en compte la finalitat del procediment, els projectes que no responguin a activitats
contemplades al Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016 - 2021 o que no
justifiquin suficientment la seva viabilitat seran exclosos.
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Quart.- Documentació que conforme l’expedient
Juntament amb les bases reguladores del procediment, s’annexa una sèrie de
documentació que conforma l’expedient, aquesta documentació es relaciona a l’apartat 2
de la clàusula tercera de les bases i consisteix en:
- Anunci, arxiu.rtf
- Aquestes bases, arxiu.pdf
- Mesura de Govern, Baixos de protecció oficial, arxiu.pdf
- Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021, arxiu.pdf
- Contracte d’arrendament tipus, arxiu.pdf
- Informació i descripció dels locals, arxiu.pdf
- Informe justificatiu de la necessitat de la licitació, arxiu.pdf
- Annex núm. 3 de Model de proposta, formulari editable.
- Compromís de formalització del contracte d’arrendament, arxiu.pdf
- Altres models de documents, arxius.
Tota aquesta documentació s’entén annexa a les bases i té caràcter contractual. Així
mateix, també es fa constar que en cas de contradicció entre aquests documents, es
prioritzarà allò que s’estableix en aquestes bases reguladores.
D’aquesta documentació cal destacar-ne la informació i descripció dels locals, es tracta
d’un document que conté les diferents característiques dels vuit locals que es posen a
disposició de BPO; també hi consta la ubicació dels locals, la superfície, fotografies i
alguns plànols. En aquest sentit cal constatar que tots els locals es lliuraran a les persones
interessades, amb uns estàndards de qualitat semblants, terres acabats, parets pintades,
aire condicionat, calefacció i tancaments.
Els locals que es posen a disposició de BPO són:
1.- C. Robador, 21
2.- C. Robador, 43
3.- C. Arc del Teatre, 13
4.- C. Francesc Cambó, 30-36, local 6
5.- C. Cera, 10
6.- C. Flassaders, 23
7.- C. Carretes, 43
8.- C. Sta. Madrona, 6-8, porta 2
Per tal de facilitar la comprensió d’aquestes bases, s’ha elaborat una guia resum, que
sintetitza el contingut de les bases, per fer-les més assequibles per a totes les persones
interessades.
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Cinquè.- Criteris de valoració de les ofertes
Les ofertes que es presentin, seran estudiades, homogeneïtzades, valorades, ponderades i
sotmeses a judici de valor, d’acord amb els criteris que s’han estimat adequats, tenint en
compte l’objecte de la convocatòria i les prioritzacions. Per tant, es considera que s’ajusten
als requeriments a observar d’acord amb la seva naturalesa, sense perjudici d’operar els
ajustos necessaris per respondre als concrets interessos i característiques de la licitació,
tot promovent la concurrència competitiva.
No es preveuen criteris automàtics atesa la finalitat d’ús dels locals (impulsar la realització
de determinades activitats estimades com a necessàries i amb dèficit pels veïns de Ciutat
Vella) i que el preu de lloguer ha estat prefixat.
L’Annex número 2 de les bases reguladores del procediment desenvolupa els criteris
d’adjudicació dels locals previstos a la clàusula 9.2 i n’assigna la puntuació corresponent,
es transcriu a continuació:
“CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
CRITERIS SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR (OFERTA TÈCNICA) 1:
Per la confecció de l’oferta tècnica caldrà presentar la documentació requerida a la
clàusula 9.2 i emprar el formulari de l’Annex número 3.
Les diferents ofertes seran valorades conforme als criteris que es descriuen a
continuació:
1.- Àmbit o sector del Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021
al que es correspon el projecte presentat, fins a 15 punts.
La persona participant haurà d’identificar l’activitat que proposa realitzar,
manifestant raonadament que es correspon a aquesta activitat.
Es valorarà conforme als paràmetres i/o aspectes següents:
Descripció

Puntuació

Activitat/Projecte de comerç local o de proximitat que es 15
considera que dona resposta a alguna de les necessitat més
deficitàries del veïnat.
Activitat/Projecte de comerç local o de proximitat que es 12,5
considera molt necessari per al veïnat, tot i tenir un grau de
necessitat que es considera inferior a l’anterior.
Activitat/Projecte de comerç local o de proximitat que es 10
1

La puntuació tècnica mínima per resultar adjudicatari és de 15 punts del criteri 8 d’aquest Annex número 2
sobre la viabilitat tècnica i econòmica del Pla d’empresa; sens perjudici de les exclusions previstes.
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considera necessari per al veïnat, tot i tenir un grau de necessitat
que es considera inferior a l’anterior.
Activitat/Projecte de petita producció urbana amb cicle de
producció complert que contempla venda directa.
Activitat/Projecte de petita producció urbana amb cicle de
producció NO complert que contempla venda directa ó
Activitat/Projecte de petita producció urbana amb cicle de
producció complert que NO contempla venda directa.
Activitat/Projecte que es correspon a altres sectors del Pla de
desenvolupament econòmic.
Activitat/Projecte que no es correspon a cap de les opcions
anteriors.

6
4

2
0 i exclusió.

El sector d’activitat del Pla de desenvolupament econòmic serà el que correspongui
a la proposta presentada per la persona interessada. En cas de no ser correcte es
rectificarà d’ofici per considerar que es tracta d’un error material esmenable.
En cas que l’activitat o projecte no es correspongui en cap dels àmbits o sectors del
Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016 – 2021 (PDE) resultarà
exclòs i la correcció podrà finalitzar en aquest punt.
Als efectes d’aquesta valoració, segons descripció del PDE, s’entendrà:
- Activitat/Projecte de comerç local o de proximitat:

És aquell establiment particular (no cadenes, ni franquícies) dedicat a
atendre necessitats diverses de la població. Són les botigues de tota
la vida, però també nous establiments que ofereixen béns i serveis
necessaris per al veïnat del territori, així com per als treballadors i
treballadores de Ciutat Vella. Per exemple: ferreteries, merceries,
papereries, perruqueries, lampisteries, centres de fisioteràpia, entre
molts d’altres. El comerç local de proximitat promou la particularitat
per sobre de l’homogeneïtzació, el tracte personal sostingut i la
implicació en la vida comunitària.
- Activitat/Projecte de petita producció urbana:

És la creació, elaboració i reparació de béns a parir de mètodes
artesanals manuals o amb l’ajut de maquinària manufacturera. Per
exemple: un taller de confecció tèxtil, joieria, reparació de mobles o
d’impressió digital 3D, entre molts d’altres.
- Activitat/Projecte que es
desenvolupament econòmic:

correspon

a

altres

sectors

del

Pla

de

Els altres sectors són el treball de cures i serveis a les persones, les
intervencions comunitàries, el consum responsable, els projectes
culturals, l'economia circular i el coneixement i la innovació (estan
descrits a les pàgines 25-27 del PDE).
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- Activitat/Projecte que no es correspon a altres sectors del Pla de
desenvolupament econòmic:

Aquelles activitats/projectes que no es corresponen amb cap de les
opcions enumerades anteriorment.
2.- Activitats actuals, en règim de lloguer, de no continuïtat per no renovació o
increment substancial de rendes, fins a 10 punts.
Projectes que es corresponen a activitats que ja existeixen i que, per raó de
l’increment substancial del preu de lloguer i/o la no voluntat de renovar el contracte
de lloguer de referència, no poden continuar amb la seva activitat (qualsevol de les
dues situacions amb una previsió d’aplicació no superior a 18 mesos, des de la data
de presentació de la proposta o bé inferior, en un mes, des de la data de publicació
de les presents bases). L’activitat haurà de tenir una antiguitat no inferior a 5 anys.
Caldrà aportar la documentació acreditativa de la no continuïtat de l’activitat en el
local (contracte amb data de finalització o document anàleg, un escrit de la
propietat...).
Descripció

Puntuació

Compleix amb les condicions descrites anteriorment i aporta 6
documentació acreditativa.
No compleix amb les condicions descrites anteriorment.
0
Així mateix, en cas d’obtenir 6 punts a l’apartat anterior, es valorarà el seu
arrelament al territori on s’ubiquen els locals. Es valorarà el grau d’arrelament de
l’activitat en el territori en el sentit d’estimar l’interès social en facilitar la continuïtat
de l’activitat per part del veïnat.
Descripció
Activitat fortament arrelada al barri. Lligams socials i prestació de
servei reconeguda i apreciada al barri.
Activitat arrelada al barri. Lligams socials i prestació de servei
reconeguda al barri.
No es tracta d’una activitat arrelada al barri. Sense suficients
lligams socials i reconeixement al barri.

Puntuació
4
2
0

3.- Grau d’idoneïtat de cadascun dels locals per a aquest projecte, fins a 10 punts.
En base a l’exposició realitzada per la persona interessada en el formulari i a la
globalitat de l’oferta es valorarà la idoneïtat de cadascun dels locals per realitzar
l’activitat. La valoració serà independent per cadascun dels locals, fet que suposarà
que cada licitador obtindrà una pluralitat de puntuacions. L’adjudicació resoldrà
conforme a allò previst a la clàusula 14 del present plec.
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Descripció

Adequació del
local en relació
amb l’activitat
10

Excel·lent. Es considera un local molt idoni per a la realització
de l’activitat proposada.
Molt adequat. Es considera un local idoni per a la realització de 7
l’activitat proposada.
Suficient. Es considera un local apte per a la realització de 5
l’activitat proposada.
No aporta, de la documentació no s’infereix com a viable, es 0
considera incompatible o presenta greu deficiències.

S’assignarà una puntuació diferent per a cada local pel que presenti justificació.
4.- Projectes d’economia social i solidària, fins a 5 punts.
L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques de
tota mena, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció
de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre [...]
així com la gestió democràtica i participativa i el compromís amb la comunitat”. Pag.
5 del Pla D’Impuls de l’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.
(http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/11/plaAltresEconomies.pdf).
Entre aquestes pràctiques i entitats podem trobar cooperatives, societats laborals,
associacions, entitats del tercer sector així com iniciatives de economies
comunitàries o col·laboratives.
Per més informació i per conèixer aquest univers de pràctiques i projectes, podeu
consultar:
l’economia
social
i
solidària
a
Barcelona
(2016)
http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/02/Informe-Economia-Sociali-Solid%C3%A0ria.pdf i l’Informe: Les altres economies de la Ciutat
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/images/cat/Altres-economiesweb_tcm83-122244.pdf”
Sistemàtica de valoració: per ser un Projecte d’economia social i solidària
s’atorgaran 5 punts. Caldrà aportar informació suficient de l’activitat per tal de
permetre verificar que es tracta d’una activitat que es correspon amb un Projecte
d’economia social i solidària.
La manca de presentació d’informació suficient no serà esmenable.
5.- Proposta d’arrelament al territori de l’activitat. L’ofertant haurà de presentar una
breu proposta per aconseguir l’arrelament de l’activitat en el territori. Podrà
presentar les diferents mesures que proposa realitzar per assolir aquesta
arrelament (difusió de l’activitat, presentació, suport a associacions, etc.), fins a 10
punts.
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Sistemàtica de valoració:
Descripció

Proposta
d’arrelame
nt
Excel·lent. Presenta una proposta d’arrelament molt complerta, 10
detallada (identifica les accions, a qui aniran dirigides, associacions
o entitats amb qui contactarà) i realista (susceptible de ser
realitzada)
Molt adequada. Presenta una proposta d’arrelament força complerta, 8
detallada (identifica algunes accions, algues associacions/entitats
amb qui contactarà) i realista (susceptible de ser realitzada)
Amb dubtes sobre la seva viabilitat. Presenta una proposta molt 6
detallada però el seu abast genera dubtes sobre la seva viabilitat
(molt ambiciosa, un volum de feina molt significatiu)
Suficient. Proposta que es considera suficient (presenta algunes 4
accions, interlocucions per assolir aquest arrelament al territori), tot i
que es considera un conjunt d’accions bàsiques i limitades..
Molt bàsica. Proposta que es considera molt limitada, presentada 2
poques accions/interlocucions amb alguna eficiència per assolir
aquest arrelament..
No aporta, de la documentació no s’infereix o es consideren accions 0
que no s’ajusten a la finalitat del procediment.
6.- Justificació de l’adequació de l’activitat a les necessitats del veïnatge, per evitar
contribuir a la gentrificació, fins a 5 punts.
Es valorarà que l’activitat que es vulgui realitzar sigui compatible i no perjudicial pels
veïns, en el sentit d’evitar increments de preu o transformacions urbanes,
contràries a l’objecte i finalitat d’aquesta convocatòria, com és el fet d’evitar
l’anomenada gentrificació*
En cas de béns i serveis adreçats al públic, caldrà exposar justificadament que
seran accessibles per la renda mitja del veïnat de Ciutat Vella, tal i com s’indica al
punt 10.f de l’Annex número 1 de les presents bases, justificant que el veïnat de
Ciutat Vella serà el seu principal i potencial usuari.
Es valorarà conforme als paràmetres o aspectes que es detallen a continuació:
Descripció

Proposta
d’arrelament.
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La proposta que justifica clarament el seu interès social i 5
veïnal, en el sentit que l’activitat a desenvolupar es compatible i
no perjudicial pels veïns, evitant increments de preus o
transformacions urbanes perjudicials pels mateixos.
En cas de béns i serveis adreçats al públic s’exposa,
justificadament, que seran accessibles per la renda mitja del
veïnat de Ciutat Vella, tal i com s’indica al punt 10.f de l’Annex
número 1 de les presents bases, justificant que els seus
principals i potencials usuaris seran els propis veïns (en cas
que sigui oportú es demana exposar política de preus).
*La gentrificació és el procés d’expulsió del veïnat per causa de l’encariment de la vida a un
territori (especialment el preu del sòl) i la substitució d’aquest veïnat per població de rendes
notablement més altes. Una de les conseqüències d’aquesta substitució de població -tot i
que també pot ser causa de l’expulsió- és l’encariment dels preus de les botigues d’una
zona, així com el tipus de béns i serveis que ofereixen.

7.- Projecte promogut per persones que pertanyin a col·lectius vulnerables, fins a 10
punts.
Els projectes promoguts per:
.- Dones i/o joves fins a 29 anys, sense estudis superiors
.- Persones en atur de llarga durada
.- Persones en atur de més de 45 anys
.- Qualsevol persona en situació d’exclusió social o amb especial dificultat d’inserció
laboral que figuri entre els col·lectius recollits a la guia de contractació pública social
de l’Ajuntament de Barcelona (1)
(1) - Persones perceptores de la Renda mínima d’inserció o de la Renda garantida
de ciutadania.
- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
- Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones víctimes de
violència domèstica.
- Persones joves més grans de 16 anys i de menys de 30 provinents d’institucions
de protecció de menors.
- Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti
accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés
de rehabilitació i reinserció social.
- Persones refugiades o demandants d’asil.
- Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a
col·lectius en risc d’exclusió o amb dificultats especials.
- Persones que no puguin accedir a la Renda mínima d’inserció, però que es trobin,
segons informe dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió
social. (Per exemple: mare o pare de família monoparental, persones de famílies
desnonades i persones sense sostre, persones en situació d’atur de llarga durada -
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més de 12 mesos- més grans de 45 anys, persones en situació d’atur que han
exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a cap altre
prestació, persones joves de menys de 25 anys amb dificultats particulars
d’inserció, persones immigrants extracomunitàries, persones en situació d’atur amb
tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació, persones que
hagin exercit la prostitució, persones transsexuals o d’altres en situació o risc
d’exclusió).
S’haurà d’adjuntar la documentació escaient (DNI, nivell de titulació formativa
obtinguda, documents de l’Oficina de Treball, i altra documentació que es consideri
convenient per acreditar la situació).
En cas que l’oferta la formulin més d’una persona sol·licitant serà necessari que
aquestes condicions les compleixi, com a mínim, el 50% dels integrants.
8.- Pla d’empresa, valorant la viabilitat tècnica i econòmica del Pla d’empresa i el
grau de solvència econòmica i financera de l’operador, fins a 35 punts.
En aquest apartat la puntuació mínima exigida en aquest apartat és de 15 punts.
Als efectes de la valoració de la viabilitat tècnica i econòmica del Pla d’empresa,
s’ha d’incloure el Pla d’Empresa amb el contingut que es descriu a la clàusula 9.2.4
i al formulari de l’Annex número 3.
Es valorarà conforme al paràmetres, aspectes i criteris enumerats a continuació:
Descripció

Pla
d’empresa
Excel·lent. Presenta un pla d’empresa molt elaborat, complet i 35
coherent. Justifica detalladament les principals fites, activitats
(incloent formació, en cas de ser necessària) a realitzar per tal de
tractar d’assolir la viabilitat tècnica del Pla d’empresa, el
perfil/personal destinat es considera molt adequat (tenint en
consideració l’experiència professional, formació), tant respecte al
seu número com respecte al seu perfil... es considera un pla
d’empresa amb un nivell excel·lent de detall, coherència i viabilitat.
Molt adequat. Presenta un Pla d’empresa de gestió elaborat, 32
complet i coherent. Justifica adequadament les principals fites,
activitats (incloent formació en cas de ser necessària) a realitzar
per tal de tractar d’assolir la viabilitat tècnica del Pla d’empresa, el
perfil/personal destinat es considera adequat (tenint en
consideració l’experiència professional, formació), tant respecte al
seu número com respecte al seu perfil... es considera un pla
d’empresa molt complert, coherent, detallat i viable.
Adequat. Presenta un Pla d’empresa elaborat, complet i 25
coherent. Justifica adequadament les principals fites, activitats
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(incloent formació en cas de ser necessària) a realitzar per tal de
tractar d’assolir la viabilitat tècnica del Pla d’empresa. El
perfil/personal destinat es considera suficient (tenint en
consideració l‘experiència professional, formació), tant respecte al
seu número com respecte al seu perfil... es considera un pla
d’empresa adequat amb un nivell de detall adequat.
Adequada. Presenta un Pla d’empresa complet i coherent.
Justifica suficientment les principals fites i activitats (incloent
formació en cas de ser necessària) a realitzar per tal de tractar
d’assolir la viabilitat tècnica del Pla d’empresa. El perfil/personal
destinat es considera adequat (tenint en consideració
l’experiència professional, formació), tant respecte al seu número
com respecte al seu perfil... es considera un pla d’empresa amb un
nivell de detall suficient però amb personal adequat.
Suficient. Presenta un Pla d’empresa elaborat, complet i
coherent. Justifica adequadament les principals fites, activitats
(incloent formació en cas de ser necessària) a realitzar per tal de
tractar d’assolir la viabilitat tècnica del Pla d’empresa. El
perfil/personal destinat es considera suficient (tenint en
consideració l‘experiència professional, formació), tant respecte al
seu número com respecte al seu perfil... es considera un pla
d’empresa suficient.
Molt bàsica. Presenta un Pla d’empresa molt bàsic. En termes
generals pateix de mancances que fan que no es pugui considerar
com a totalment coherent, completa i elaborada. Presenta fites i
activitats que, en termes generals, es consideren rellevants per a
l’èxit tècnic de l’activitat. El perfil/personal destinat es considera
adequat i/o suficient (tenint en consideració l’experiència
professional, formació), però el pla d’empresa pateix carències
rellevància que genera grans dubtes sobre la seva viabilitat.
Incomplerta. Presenta un Pla d’empresa amb mancances que fan
que no es pugui considerar com a suficient. Presenta mancances
rellevants que fan que es consideri com un Pla d’empresa no
viable
No aporta o de la documentació no s’infereix.

23

15

10 i exclusió

5 i exclusió

0 i exclusió

Sisè.- Procediment negociat sense publicitat
Com a novetat, a diferència de l’anterior convocatòria, s’ha considerat oportú introduir una
clàusula que preveu la possibilitat d’endegar un procediment negociat sense publicitat, en
cas que durant la vigència de la present convocatòria, puntualment, es posin a disposició
de BPO nous locals. Tal i com diuen les mateixes bases, sens perjudici que si hi ha una
pluralitat de locals es pugui optar per una nova convocatòria de BPO.
L’apartat 4 de la clàusula 3, estableix que en relació amb l’adjudicació de nous locals que
s’incorporin, de nou, a BPO, s’iniciarà un procediment que es regirà pel que estableix la
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clàusula 15 d’aquestes bases. Aquesta darrera clàusula preveu, en línies generals, les
circumstàncies en què es pot iniciar aquest procediment, el seu funcionament, el sistema
de valoracions i d’adjudicacions.
Així mateix, preveu que aquest procediment negociat sense publicitat gaudirà del mateix
objecte, finalitat i règim jurídic que les bases reguladores, ostentarà les mateixes garanties
i principis que conformen aquesta convocatòria de BPO i es regirà per la normativa que
estableix l’apartat 3 de la clàusula 1 de les mateixes bases.
Setè.- Resolucions
Les resolucions seran motivades en referència amb els criteris d’adjudicació de les bases,
hauran d’especificar els motius pels que es rebutja una candidatura o oferta i les
característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les
puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cada un dels
criteris d’adjudicació. Serà motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació accepta i
assumeix el contingut de l’informe tècnic de valoració; llevat que la resolució sigui
contradictòria amb la proposta de la Mesa o es basi en consideracions diferents, s’entendrà
que adopta els motius continguts en la proposta de resolució de la Mesa.
Setè.- Contingut econòmic
No es preveu un valor estimat o pressupost d’execució atès que no hi ha despesa
econòmica associada. No es contemplen possibles modificacions i sí es preveuen
pròrrogues dels contractes de lloguer. Els requisits de solvència es troben contemplats a la
clàusula 6 del Plec de condicions administratives particulars i es consideren proporcionats i
ajustats a la finalitat del procediment.
Pel que fa als preus d’arrendament, que venen definits per l’Ajuntament de Barcelona, es
caracteritzen per ser un preu per sota del preu de mercat, que parteix de la presa en
consideració de diferents tarifes, per als primers tres anys i que, a partir del tercer any de
cessió, es revisarà anualment segons l’IPC interanual a Catalunya, publicat per l’INE. A
més, hi juga un altre paràmetre que té en compte la superfície del local, a major superfície,
menor preu metre quadrat.
Atesa la finalitat de prioritzar projectes de l’àmbit del comerç de proximitat, previst al Pla de
desenvolupament econòmic de Ciutat Vella, 2016-2021, s’ha establert que aquestes
activitats, en concret, gaudeixin d’un 15% de descompte sobre el preu mensual de
l’arrendament.
Totes aquestes especificacions que conformen els preus de la cessió, s’han d’entendre
dins del context en què es troba aquest procediment, com és l’eficiència social. Els preus
establerts no busquen un rendiment econòmic, que és pràcticament inexistent, sinó posar a
l’abast dels ciutadans uns locals amb preus de lloguer assequibles, amb la finalitat
d’obtenir un retorn social, en forma de béns i serveis adequats al nivell socioeconòmic dels
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veïns del barri, tal i com ho preveu la Mesura de Govern de Baixos de Protecció Oficial,
aprovada pel Plenari del Districte de Ciutat Vella.
Conclusions.- Es considera que tots els aspectes que es tracten en aquest informe sobre
el Procediment d’adjudicació de l’ús, en règim d’arrendament, de determinats locals ubicats
al Districte de Ciutat Vella, Barcelona 2019, així com les bases reguladores i la
documentació que les acompanya, que també s’ha mencionat, s’ajusten a la normativa
aplicable, tenint en consideració els ajustaments derivats i necessaris per l’objecte de les
activitats a desenvolupar.
Pels motius exposats, queda justificada la necessitat i idoneïtat del procediment de cessió
indicat, en règim d’arrendament, dels locals indicats; per això, correspon iniciar el present
expedient d’adjudicació de l’ús dels locals.

Barcelona,

Jaume Ramos Sotelo
Director de Serveis Generals
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