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CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA
DINAMITZACIÓ I COMUNICACIO DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ASSOCIAT A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC BIOPOL - GRANVIA AL
MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (CS25/2021)
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBERTURA DEL SOBRE B.
A l’Hospitalet de Llobregat, essent les 09:00 hores del dia 21 de desembre de 2021, es reuneix
la Mesa de Contractació del mencionat concurs, constituïda pel senyor Victor Contreras
(president), pel senyor Ignasi Surís (vocal), per la senyora Mayte Claveria (vocal), per la
senyora Carme Vila (vocal) i pel senyor Esteve Trunas (vocal); actuant com a secretària la
senyora Gemma Paià, per tal de procedir a l’acte d’obertura del sobre relatiu a la
documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica o
mitjançant l’aplicació de fórmula (sobre B) als efectes de la valoració de les proposicions
presentades i formular, si s’escau, la proposta d’adjudicació del concurs.
La present reunió es desenvolupa per videoconferència, quedant assegurada la identitat dels
assistents, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels
mitjans durant la sessió.
Abans de continuar es recorda que es va declarar admesa la única empresa que s’ha
presentat a la licitació, l’ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE, en haver presentat de conformitat la
documentació sol·licitada en els tràmits d’esmena que se li van conferir.
També s’indica que el preu base de licitació és de 28.880,03 €, més IVA.
Els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
que regeix el contracte son els següents:
“1.- Oferta econòmica.

[0-35]

Es valorarà fins a 35 punts d’acord amb la següent fórmula:
Pei = 35 – 0,35* (Bmax – Bi ) (per a Bi => Bd)
Pei = Pd – 0,70 * (Bd – Bi ) (per a Bi < Bd)
On:
Bd = baixa de referència (BR) o baixa mitjana (BM) segons n’ sigui igual o superior a 5, o
inferior a 5, d’acord amb la definició de n’ prevista segons càlcul de temeritat.
Bi = baixa de l’oferta i respecte tipus licitació (expressada en %).
B max = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %)
Pei = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 100
Pd = Puntuació econòmica en base a la Bd
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.

Pàg 1

2.- Equip Tècnic

[0-65]

Es valorarà fins a 65 punts d’acord amb el següent detall:

CRITERI

ACREDITACIÓ

PUNTUACIÓ
UNITÀRIA

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

-

10

-

10

10 punts per
cada
experiència
acreditada
(màx. 3)

30

Còpia de titulació en formació específica en
urbanisme feminista o amb perspectiva de
gènere d’un mínim de 30 hores.
L’equip de treball, entre el
personal tècnic que el
conforma, compta amb
una/a o més experts/es
en urbanisme feminista

Experiència en l’aplicació d’almenys 2 projectes
concrets abordats des d’aquesta perspectiva
(incloure dates d’execució, entitat promotora, i
breu descripció d’un màxim de 150* paraules
cada una).
Currículum vitae de la persona que acredita
l’expertesa.
Carta de compromís de col·laboració de la
persona que acredita l’expertesa.

L’equip de treball, entre el
personal tècnic que el
conforma, compta amb
un/a o més experts/es en
els àmbits de la
comunicació digital i
gestió de continguts web

L’equip de treball, entre el
personal tècnic que el
conforma, compta amb
un/a o més experts/es en
dinamització de
processos de participació
ciutadana d’instruments
de planejament urbanístic
general

Còpia de la titulació acadèmica reconeguda, que
assegura els coneixements de les especialitats
tècniques sol·licitades.
Currículum vitae de la persona que acredita
l’expertesa.
Carta de compromís de col·laboració de la
persona que acredita l’expertesa.
Relació numerada d’experiències, amb un
màxim de 3 (incloure dates d’execució, entitat
promotora i breu descripció de fins a 150 *
paraules de cada una)
Certificat de bona execució per part del
promotor, indicant data de realització dels
treballs
Carta de compromís de col·laboració de la
persona que acredita l’experiència
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Dedicació d’una persona
dinamitzadora més en les
sessions del Consell de
Districte i del Consell de
Ciutat a banda de les ja
previstes en el plec de
prescripcions tècniques
(apartat 5.- Recursos
mínims)

Carta de compromís

-

10

Servei de cura i vigilància
de persones dependents
de les persones
participants en cas de
sessions presencials, en
l’espai on es celebri la
sessió

Carta de compromís

-

5

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA

65

Així mateix, en la clàusula 11.9 del PCAP es regula el contingut del sobre B que haurà de
incloure:
“a) Proposició econòmica.
La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a annex II a
aquest plec i com a plantilla al sobre B d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
Tampoc no s’acceptaran les proposicions econòmiques que superin el pressupost base de
licitació que s’assenyala a l’apartat B3 del quadre de característiques.
b) Equip tècnic.
S’inclourà la documentació en cada cas requerida que s’indica en la columna ACREDITACIÓ
de la taula inserida al punt 2 de l’apartat H del quadre de característiques.”
Exposat l’anterior es procedeix a obrir el Sobre B presentat per l’entitat ASSOCIACIÓ EQUAL
SAREE i a la valoració de la documentació aportada.
I.- Oferta econòmica (35 punts).

Pàg 3

L’oferta econòmica presentada per ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE, ascendeix a la quantitat
de 25.703,23 € (vint-i-cinc mil set-cents tres euros amb vint-i-tres cèntims), més 5.397,68 €
(cinc mil tres-cents noranta-set euros amb seixanta-vuit cèntims) d’IVA.
L’oferta no supera el pressupost base de licitació (baixa de l’11%) i tampoc es troba en la
situació de presumpta baixa anormal o desproporcionada, d’acord amb el previst en el PCAP.
Aplicant la formula prevista en el PCAP la puntuació que se li atorga és de 35 punts.
II.- Equip tècnic (65 punts).
a.- Expert/a en urbanisme feminista (10 punts)
La professional proposada per ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE com experta en urbanisme
feminista aporta certificat substitutiu del títol que acredita la titulació universitària següent:
Programa en Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques de la Universitat
Autònoma de Barcelona i Màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania en
l’especialitat de Teoria, Crítica i Cultura per les Universitats: Universitat de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Girona, Universitat de Vic – Universitat
Central de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Pompeu Fabra, Universitat
Autònoma de Catalunya i Universitat de Lleida.
Pel que fa a l’experiència en l’aplicació d’almenys dos projectes abordats des de la perspectiva
de l’urbanisme feminista, s’esmenten les següents actuacions:
a.- Projecte bàsic i executiu de la reurbanització de l’àmbit del carrer Escoles i del carrer
Anselm Clavé i entorn de Sant Joan de Mediona. Millora del nucli fase 2. Es tracta d’un
projecte que forma part d’un pla estratègic de l’ajuntament d’aquesta localitat per incorporar
la perspectiva de gènere a la planificació i el disseny urbà amb la participació activa del seu
veïnat.
b.- Projecte executiu i direcció de les obres de remodelació de la plaça d’en Baró, al terme
municipal de Santa Coloma de Gramenet. El projecte es basa en els resultats de les activitats
participatives fetes amb les nenes i nens del barri, encara que també s’han incorporat les
visions d’altres usuàries de la plaça, com les persones cuidadores i la gent gran.
S’aporta el currículum de la professional proposada que acredita experiència professional en
urbanisme i espais públics, arquitectura i equipaments i participació ciutadana feminista i
interseccional.
Finalment s’aporta la carta de compromís de col·laboració.
S’atorga un puntuació de 10 punts.
b.- Expert/a en els àmbits de la comunicació digital i gestió de continguts web (10 punts)
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El professional proposat per ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE aporta la següent titulació: Grau
en disseny amb menció en disseny gràfic i comunicació visual del BAU, Centre universitari de
disseny, centre adscrit a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i Màster en
Disseny i direcció d’art de l’escola de ELISAVA, Escola Universitària de Barcelona Disseny i
enginyeria adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.
S’aporta el currículum del professional proposat en llengua anglesa i carta de compromís de
col·laboració.
S’atorga un puntuació de 10 punts.
c.- Expert/a en dinamització de processos de participació ciutadana d’instruments de
planejament general (10 punts).
El professional proposat per ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE acredita haver participat en els
processos de participació ciutadana dels següents planejaments generals: Pla d’ordenació
urbanística municipal de Sentmenat (2017), Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant
Quirze del Vallès (2017-2018) i Pla director urbanístic de les vies blaves de Barcelona (20172019).
Aporta certificat de bona execució de les administracions promotores d’aquests planejaments
i carta de compromís de col·laboració.
S’atorga un puntuació de 30 punts.
d.- Dedicació d’una persona dinamitzadora més en les sessions del Consell de Districte
i del Consell de Ciutat (10 punts).
L’ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE aporta una carta per la qual es compromet a incorporar a una
persona dinamitzadora més en les sessions del Consell de Districte i del Consell de Ciutat a
banda de les ja previstes en el plec de prescripcions tècniques.
També aporta una carta per la qual es compromet a incorporar el servei de cura i vigilància
de persones dependents de les persones participants, en cas de sessions presencials, en
l’espai on es celebri la sessió.
S’atorga un puntuació de 10 punts.
El total de la puntuació d’aquest apartat és de 65 punts.
Amb aquest resultat la suma de les puntuacions dels criteris avaluables mitjançant l’aplicació
de fórmules o de forma automàtica és de 100 punts.
D’acord amb aquests antecedents, la Mesa de Contractació formula la següent proposta:
ADJUDICAR el concurs del contracte per a la prestació del servei consistent en la dinamització
i comunicació del procés de participació ciutadana associat a la redacció del Pla director

Pàg 5

urbanístic Biopol - Granvia al municipi de l’Hospitalet de Llobregat (CS25/2021), a l’entitat
ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE per un import de 25.703,23 € (vint-i-cinc mil set-cents tres euros
amb vint-i-tres cèntims), més 5.397,68 € (cinc mil tres-cents noranta-set euros amb seixantavuit cèntims) d’IVA, d’acord amb la proposta presentada per aquesta empresa.
REQUERIR a l’empresa adjudicatària per tal que, dins del termini de deu (10) dies hàbils a
comptar des de l’enviament del requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa
esment en la clàusula 15 del PCAP.
Es dona per finalitzada la reunió.
I perquè consti, s’estén aquesta Acta, essent les 10:15 hores del dia 21 de desembre de 2021.
CERTIFICO

Sr. Victor Contreras

Sra. Mayte Claveria

Sr. Esteve Trunas

Sra. Carme Vila

Sr. Ignasi Surís

Sra. Gemma Paià

