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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/la senyor/a ALBA DOMÍNGUEZ FERRER com PRESIDENTA, declara sota la seva 
responsabilitat, com a licitador/a 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 ESTRATEGIES 
SOCIALS PER AL TERRITORI I ELS ESPAIS LLIURES, fa la següent proposta:  

Proposta econòmica: 

1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari: 

La quantitat total de: CENT VINT-I-NOU EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS (129,36 €) 
(xifra en lletres i en números), de les quals CENT SIS EUROS I NORANTA-UN 
CÈNTIMS (106,91 €), es corresponen al preu unitari de l’equip multidisciplinari i VINT-
I-DOS EUROS I QUARANTA-CINC CÈNTIMS (22,45 €) 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: 

Preus unitaris, IVA no inclòs, de les diferents categories professionals que poden dur a 
terme les prestacions: 

Els preus unitaris indicats a la tercera columna són preus màxims, essent necessari 
que els preus unitaris proposats pels licitadors siguin iguals o inferiors. 

En el supòsit que el licitador no oferti en la seva proposició l’import d’algun dels preus 
unitaris establerts en aquests plecs i, en concret en aquest annex, així com si oferta un 
preu unitari per sobre de l’import del preu unitari màxim establert en el plec, serà 
causa d’exclusió automàtica 

Indiqueu el lot al que us presenteu 12

PREU 
UNITARI 
MÀXIM 

(IVA 
exclòs)

PREU 
UNITARI 

(IVA 
exclòs) 

OFERTA

1 LL ICENCIATS I T ITULATS 2n I 3 r C ICLE 
UNIVERSITARI I ANALISTA o equivalent 60,00 €/h 53,10 €/h

2 DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. 
CAP SUPERIOR o equivalent 46,55 €/h 41,20 €/h

3 TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I 
PROGRAMADOR D'ORDINADOR o equivalent 45,08 €/h 39,90 €/h
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Altres criteris automàtics: 

3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari: 

4 DEL INEANT-PROJECTISTA , CAP DE 2a I 
PROGRAMADOR DE MAQ. AUXILIARS o equivalent 41,78 €/h 36,98 €/h

5
DEL INEANT, TÈCNIC DE 1a , OF IC IAL 1a 
ADMINISTRATIU I OPERADOR D'ORDINADOR o 
equivalent

37,90 €/h 33,54 €/h

6
D I B U I X A N T, T È C N I C D E 2 a , O F I C I A L 2 a 
ADMINISTRATIU, PERFORISTA, GRAVADOR I 
CONSERGE o equivalent

33,39 €/h 29,55 €/h

7 TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS 
DIVERSOS I VIGILANT o equivalent 32,45 €/h 28,72 €/h

8

AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, 
TELEFONISTA, ORDENANÇA, PERSONAL DE 
NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS DIVERSOS o 
equivalent

30,58 €/h 27,06 €/h 

9 AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent 29,52 €/h 26,15 €/h

Estudis superiors de segon cicle, màxim de 2 punts per 
cada professional acreditat fins a un màxim de 6 punts.

Konstantina Chrysostomou 
Arquitecta amb màster 

Pere Mogas Maresma 
Arquitecte amb màster 

Xavier Mayor Farguell 
Doctor en biologia

Estudis superiors de primer cicle, màxim de 2 punts per 
cada professional acreditat fins a un màxim de 6 punts.

Arnau Costa Sirvent 
Graduat en Disent gràfic i 

comunicació 

Bernat Marco Llobet 
Graduat en Dret 

Jordi Quiñonero Oltra 
Graduat en sociologia

Cicle formatiu de grau superior o titulació equivalent, 
màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un 
màxim de 2 punts.

FP bàsica, Cicle formatiu de grau mitjà o titulació 
equivalent, màxim d’1 punt per cada professional acreditat 
fins a un màxim de 1 punts.
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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 
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Proposta de metodològica per l’elaboració de 
documentació (Participació ciutadana - primera 
prestació), 0,5 punts per treball executat fins a un 
màxim de 6 punts.

-Activitats de dinamització i 
participació ciutadana per a la 
implementació de la Zona de 
Baixes Emissions de Barcelona 

-Procés participatiu per al Pla 
d’Usos del Triangle Sants-
Hostafrancs 

-Procés participatiu per al projecte 
de reurbanització de les Rambles 
de Barcelona 

-Procés participatiu per la definició 
de l’Avantprojecte de la Nova Zona 
Verda del Batà 

-Procés participatiu orientat a la 
cocreación de l’Ecobarri La Pinada 

-Participació ciutadana al procés de 
redacció de l’Avanç del POUM de 
Sentmenat 

-Participació ciutadana al procés de 
redacció de l’Avanç del POUM de 
Sant Quirze del Vallès 

-Participació ciutadana del PDU de 
la Vies Blaves de Barcelona 

-Procés de participació de l'Avanç 
de POUM de Sant Vicenç de 
Castellet 

-Procés participatiu de la Superilla 
Barcelona 

-Disseny metodològic i la 
dinamització del procés participatiu 
per al Pla d'Energia Sostenible i 
Climàtica 

-Procés Participatiu de la 
Ciutadania Adolescent de 
Barcelona 2021-2022. Estratègia de 
comunicació, disseny i 
desenvolupament gràfic i 
audiovisual 

-Procés Participatiu de la 
Ciutadania Adolescent de 
Barcelona 2020-2021. Estratègia de 
comunicació, disseny i 
desenvolupament audiovisual
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Proposta de metodològica per l’elaboració de 
documentació (Disseny de l’agenda urbana local 
- segona prestació), 0,5 punts per treball executat 
fins a un màxim de 5 punts.

-Suport en la correcció i edició del 
Pla de Barris de Barcelona (Edició 
2021-2024) 

-Disseny i redacció de l’estratègia 
de regeneració urbana dels barris 
de Rocafonda, El Palau i 
l’Escorxador de Mataró 

-Estudi-diagnòstic per a la 
regeneració física, econòmica i 
social de l'entorn urbà Barri La 
Bosca 

-Projecte Europeu DIVAIRCITY 
sobre millora de qualitat de l’aire i 
processos d’inclusió social en les 
ciutats: Castelló, Orvieto, Potsdam, 
Aarhus, Bucarest. 

-Pla Estratègic per la regeneració 
del Barri San Francisco. 

-Disseny metodològic participació 
pública Agenda Urbana Valenciana. 

-Procés Participatiu per a la 
definició de model de governança 
per a l’estrategia EDUSI Cigarreras 

-Pla d’actuació integral del barri de 
la Guindalera Vieja 

-Estratègies de regeneració urbana 
per a l’entorn de la plaça Ciutat de 
Bruges al Mercat Central de 
València 

-Pla estratègic integral participat de 
la Plaça Joan Ragué i Camps, a 
Gualba 

-Elaboració d’un projecte global de 
regeneració territorial, urbana, 
social i econòmica del 
barri de Cerdanyola de Mataró 
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* 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. 

Sabadell, 29 de març de 2022 

Proposta de metodològica per l’elaboració de 
documentació (Pla local d’habitatge - tercera 
prestació), 0,5 punts per treball executat fins a un 
màxim de 4 punts.

-Pla local d’habitatge de Canovelles  

-Estudi d’optimització del parc 
públic d’habitatges dels municipal 
de la mancomunitat de la Plana 

-Estratègies de dinamització del 
parc desocupat d’habitatges per 
finalisais socials al municipi de 
Vilafranca del Penedès 

-Pla local d’habitatges de Cadaqués 

-Estudi d’estratègies sectorial 
d’habitatge per a augmentar el parc 
d’habitatge assequible de lloguer al 
Vallès Occidental mitjançant la 
mobilització i optimització del parc 
públic d’habitatges (projecte pilot) 

-Estratègia de dinamització del parc 
d’habitatges vacants amb polítiques 
actives, per a l'adjudicaicó 
d'habitatge dotacional disponible i 
per la creació d'una iniciativa de 
cohabitatge cooperatiu a la Masia 
de Can Maiol a Palau-solità i 
Plegamans 

-Propostes de creació d’Entorns 
Residencials de Rehabilitació 
Programada per Foment de Ciutat i 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i la 
Rehabilitació de Barcelona, 
conforme el Reial Decret 863/2021 

-Estudi de la urbanització i les 
seves potencialitats: Diagnosi i 
propostes quant als valors 
territorials, ecològics i ambientals 
de la Urbanització Castell de 
Cabrera
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