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Annex núm. 05.3                                              
Sobre C 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA    -    Grup 3     (Lots 9, 10, 11 i 12)      (Treballs previs 
o complementaris) 
 
El senyor Pedro Escalona de La Fuente, amb DNI núm. 35071848E, en nom i 
representació d’ AUDIFILM CONSULTING S.L.U. amb NIF B83998740 ubicada a la 
Ctra. Comarcal C-250, Km. 4,3, Planta 2a, 17241 Quart (Girona), de la qual actua en 
qualitat de representant, segons escriptura pública atorgada davant el Notari Antonio 
Chaves Rivas a Màlaga en data 26 de Novembre de 2020 i amb número de protocol 
1013, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l’Acord marc de serveis 
de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament 
urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.06) que 
l’empresa AUDIFILM CONSULTING, SLU fa la següent proposta:  
 

Indiqueu el lot al que us presenteu Grup 3     (Lots 9, 10, 11 i 12 

 
Proposta econòmica: 
 
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari: 

 
La quantitat total de: 131,56 € (cent trenta-u amb cinquanta-sis centèsimes), de les 
quals 108,73 € (cent vuit amb setanta-tres cèntims), es corresponen al preu unitari de 
l’equip multidisciplinari i 22,83 € (vint-i-dos amb vuitanta-tres cèntims) es corresponen 
a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur a terme 

les prestacions: 

 

Baixa lineal dels preus unitaris de les diferents categories professionals que poden dur 
a terme les prestacions: 10 % 
 
 
Altres criteris automàtics: 
 
3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari: 

 

Màster, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un 

màxim de 3 punts. 

3 

Grau, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un 

màxim de 2 punts. 

 

Cicle formatiu de grau superior, màxim d’1 punt per cada 

professional acreditat fins a un màxim de 2 punts. 

1 

Cicle formatiu de grau mitjà, màxim d’1 punt per cada 

professional acreditat fins a un màxim de 2 punts. 

 

FP bàsica, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a 

un màxim de 1 punt. 
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* Recordar que s’ha d’aportar la documentació acreditativa de la possessió de la 

titulació indicada a l’oferta. En cas que no s’aporti aquesta acreditació, no s’atorgarà la 

puntuació corresponent. 

 

4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari 
 

Proposta de metodològica per l’elaboració de documentació 

(primera prestació), 0,5 punts per treball executat fins a un 

màxim de 4 punts. 

8 

Proposta de metodològica per l’elaboració de documentació 

(segons prestació), 0,5 punts per treball executat fins a un 

màxim de 3 punts. 

6 

Proposta de metodològica per l’elaboració de documentació 

(tercera prestació), 0,5 punts per treball executat fins a un 

màxim de 3 punts. 

6 

 

* Recordar que s’ha d’aportar la documentació acreditativa de la possessió de 

l’experiència en la redacció de documents, de la prestació desenvolupada . En cas que 

no s’aporti aquesta acreditació, no s’atorgarà la puntuació corresponent. 

 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 

Quart, a la data de la signatura electrònica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Escalona de La Fuente 
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