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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE
SEGUIMENT I ANÀLISI ECONÒMIC FINANCER PER A LA GERÈNCIA D’HABITATGE I L’INSTITUT
MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA (IMHAB) PER DETERMINAR LA
VIABILITAT DELS PROJECTES I PROMOCIONS VINCULADES A LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA
I/O COMUNITÀRIA I DE LES POSSIBLES COMPRES D’HABITATGE AL MERCAT PRIVAT.
CLÀUSULA PRIMERA.- OBJECTIUS DEL SERVEI
Els objectius del servei són l’anàlisi i assessorament econòmic-financer a l’IMHAB i la Gerència
d’Habitatge en relació a:
1. Programes i promocions amb licitacions públiques de drets de superfície sobre sòl de
titularitat municipal, especialment en el marc del Conveni ESAL
- Assessorament pel que fa a la vessant econòmica-financera dels projectes, programes i
promocions d’habitatge cooperatiu.
-

Assessorar des de l’òptica de l’anàlisi econòmic-financer durant les diferents fases dels
procediments administratius d’aquesta tipologia de licitacions així com també en el
procés d’execució del Conveni ESAL en aquest tipus de projectes i promocions.

-

Seguiment de les actuacions que es portin a terme en matèria de cohabitatge i en el
marc del Conveni ESAL a fi i efecte de procurar que aquestes tinguin una viabilitat
econòmica-financera òptima.

-

Assessorament des de l’òptica de l’anàlisi econòmic-financer durant les diferents fases
dels procediments administratius de les licitacions de sòl en règim de dret de superfície
destinades a promoció d’habitatges de protecció pública, allotjaments i solucions
habitacionals de caràcter social, tant pel que fa a les dirigides a promotors socials com a
societats mercantils.

-

Suport pel que fa a la vessant econòmica-financera del procés d’execució del Conveni
ESAL en relació als projectes i promocions de lloguer per fundacions i cooperatives.

2. Actuacions i promocions derivades del projecte de l’operador metropolità d’habitatge
Habitatge Metròpolis Barcelona, SA
- Assessorament pel que fa a la vessant econòmica-financera de la participació de
l’Ajuntament de Barcelona en el projecte metropolità d’Habitatge Metròpolis
Barcelona.
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3. 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
- Estudi i acompanyament durant la presa de decisions i en les diferents fases de les
operacions de compres d’habitatges provinents del mercat privat tant en el marc de
l’exercici dels drets de tanteig i retracte com en el marc de noves fórmules innovadores
d’obtenció d’habitatge mitjançant la seva compra.
4. 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
- Estudi econòmic-financer i suport per al disseny de nous programes i fórmules de
col·laboració públic-privada i comunitària que tinguin per objectiu la rehabilitació o
provisió per obtenir habitatge protegit, allotjaments i solucions habitacionals
destinades a polítiques socials.
-

Acompanyament durant la implementació, execució i seguiment en els nous programes
o generació de noves fórmules de col·laboració públic-privada i comunitària.

CLÀUSULA SEGONA.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR
Les funcions a desenvolupar pel servei d’anàlisi i assessorament econòmic-financer a l’IMHAB i a la
Gerència d’Habitatge són les següents:

1) Projectes i promocions de cohabitatge (habitatge cooperatiu en cessió d’ús) i programes i
promocions amb licitacions públiques de drets de superfície sobre sòl de titularitat
municipal, especialment en el marc del Conveni ESAL
- Cerca de fonts i acords de finançament amb entitats públiques així com anàlisi
econòmic-financer de les esmentades fonts i acords; relació amb el conjunt d’entitats
financeres que prestin finançament per a les cooperatives de cohabitatge, així com amb
les cooperatives de lloguer i amb les entitats socials o entitats mercantils per a que
puguin obtenir-lo i gestionar-lo.
- Seguiment i redacció d’informes en relació a l’obtenció de finançament públic a les a les
fundacions i cooperatives de lloguer.
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-

-

-

Assessorament als agents de la copropietat, inclòs el propi Ajuntament, pel que fa a
l’anàlisi de les implicacions econòmic-financeres de la copropietat amb entitats sense
afany de lucre i propietat comunal.
Seguiment de les actuacions a realitzar en una promoció immobiliària en règim de
copropietat a fi i efecte de procurar la seva viabilitat econòmic-financera.
Analitzar i donar suport en la fase de preparació de la licitació en la seva vessant
econòmic-financera, durant el procediment de selecció d’adjudicatari/s i posteriorment
en el desenvolupament de la seva execució.
Suport i assessorament en els cohabitatge sènior i també amb el de persones amb
discapacitat intel·lectual, així com en altres tipus de cohabitatge que puguin derivar-se
en el futur.

2) Actuacions i promocions derivades del projecte de l’operador metropolità Habitatge
Metròpolis Barcelona, SA
- Assessorar i donar suport des de l’òptica econòmic-financera sobre l’adopció d’acords
socials per part d’HMB, SA, en tant que l’Ajuntament té representants en el seu Consell
d’administració, en el procés de consolidació com operador metropolità d’habitatge.
- Assessorar i donar suport en l’anàlisi econòmic-financer de les diferents promocions
d’habitatge que es plantegi desenvolupar per HMB, SA i sobre els procediments
administratius d’adjudicació i execució d’obres i les formes de gestió d’aquests
habitatges, revisant així mateix el Pla de viabilitat econòmic-financera.
- Elaboració d’informes i d’altra documentació que resulti necessària per a l’exercici de
les funcions dels representants de l’Ajuntament de Barcelona com a membres del
Consell d’Administració d’HMB, SA.
3) 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
- Elaboració d’informes i altra documentació per facilitar la presa de decisions durant les
diferents fases de les operacions de compres d’habitatges provinents del mercat privat
tant en el marc de l’exercici dels drets de tanteig i retracte com en el marc de noves
fórmules innovadores d’obtenció d’habitatge mitjançant la seva compra.
4) 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
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-

Assessorament econòmic-financer i elaboració de nous programes i fórmules de
col·laboració públic-privada i comunitària que tinguin per objectiu la rehabilitació o
provisió per obtenir habitatge protegit, allotjaments i solucions habitacionals
destinades a polítiques socials.

-

Assessorament econòmic-financer en la implementació, execució i seguiment dels nous
programes o generació de noves fórmules de col·laboració públic-privada i comunitària.

-

Seguiment del compliment de la vessant econòmica-financera dels pactes i objectius en
el si de programes i noves fórmules de col·laboració públic-privada i comunitària.

5) Altres tasques de caràcter general
- Assistència a les reunions que es convoquin i preparació d’informes o documentació a
petició de l’Ajuntament de Barcelona o de l’IMHAB.
- Redacció i lliurament en termini dels informes i documentació que s’escaigui de cada
una de les funcions detallades anteriorment.
- Participació i assistència a conferències, reunions, seminaris o jornades i trobades
d’habitatge relatives a qualsevol de les actuacions i/o programes esmentats
anteriorment.
- Col·laborar a la interlocució amb les auditories i amb els organismes de control
econòmic i financer respecte els projectes de promoció delegada i col·laboració publicoprivada de la Gerència d’habitatge i l’IMHAB.

CLÀUSULA TERCERA.- RESPONSABLE I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
La Gerència d’habitatge designarà un responsable com a coordinador/a del contracte que, de
manera continuada i directa, executarà les tasques de seguiment, supervisió i coordinació entre la
direcció i l’equip de l’adjudicatari.
L’adjudicatari designarà un responsable de projecte que farà la interlocució amb la Gerència que es
traduirà en una trobada mínima quinzenal de coordinació i seguiment. Haurà de tenir, a més, una
comunicació permanent i fluida amb la Gerència quan sigui necessari, especialment quan es
realitzin accions específiques i que podrà ser de tipus presencial, telemàtic o telefònica. Haurà
d’assistir també a les reunions estratègiques que aquesta Gerència farà durant l’any, que es calcula
en una quadrimestral, i les que convoqui directament si s’escau la Regidoria d’habitatge i
Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona.
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El lloc de prestació es realitzarà en un espai que escollirà l’adjudicatari, fora de les dependències
municipals. Això es desenvoluparà sens perjudici que el personal adscrit a l’execució del contracte
pugui compartir de forma puntual els espais en els quals es troben ubicades les dependències de la
Gerència als efectes d’assistir a les reunions de treball i a les que tinguin per objectiu l’anàlisi i la
millora del Servei.
La persona adjudicatària que presti el servei no tindrà cap vincle laboral amb l’IMHAB ni amb
l’Ajuntament de Barcelona..
CLÀUSULA QUARTA.- PROPIETAT DELS TREBALLS
La propietat intel·lectual, drets d’explotació i d’altres drets diferents de l’autoria moral de tots els
treballs, sigui quin sigui el seu format i/o suport, que es realitzin en el marc del present contracte
serà de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona als efectes del què preveu
l’article 43 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de propietat intel·lectual.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica,
El gerent d’Habitatge

Sr. Javier Burón Cuadrado
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