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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A 
 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT NO SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA DEL SERVEI  
D’ASSESSORAMENT FISCAL PEL GRUP D’EMPRESES 
MUNICIPALS DE VILADECANS 

 

 
 

 

  

  

Hi assisteixen:  
 
 

President: Joan Carles López Méndez , Gerent de VIGEM, o persona en 
qui delegui. 

Vocal: Jennifer Arnau  Fernández,  Tècnica de VIGEM, o persona en 
qui delegui. 

Vocal: Albert Díaz Menéndez, Cap Financer i de Control de Gestió de 
VIGEM, o persona en qui delegui 

Vocal: Isabel Marín Garreta, Advocada de Serveis Jurídics i 
Compliment Legal de VIGEM, o persona en qui delegui. 

            Secretària: Montserrat Molina Domínguez, Advocada de Serveis Jurídics i  
    Compliment Legal de VIGEM, o persona en qui delegui 
Antecedents 

 

• Atès que Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L.(VIGEM) s’encarrega de dur 
a terme la direcció dels serveis en matèria financera, comptable i tributària pròpia 
de l’empresa així com de la resta de les empreses municipals SPM Viladecans 
Renovació Urbana, S.L. (VIURBANA), SPM Viladecans Mediterrània S.L.(VIMED), i 
SPM Viladecans Qualitat, S.L (VIQUAL). 
 

• Atesa la necessitat de disposar d’un servei d’assessorament fiscal i comptable per a 
tot el grup d’empreses municipals per donar compliment a les obligacions en 
matèria tributaria imposades per les normes d´àmbit local, autonòmic i estatal que 
els hi són d´aplicació. Amb aquesta finalitat, requereix d´un servei d´assessorament 
fiscal, prestat per professionals especialitzats en aquesta matèria.  
 

• Atès que mitjançant resolució de data 28 d´octubre del 2021 es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació del servei d´assessorament fiscal pel grup 
d´empreses municipals de Viladecans.  

 

• Atès que en data 16 de novembre del 2021 es va publicar, en el perfil de VIGEM  
integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, 
l’anunci de licitació per la contractació del servei d´assessorament fiscal pel grup 
d´empreses municipals de Viladecans. 
 

Desenvolupament de la sessió  
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura i 

qualificació del sobre A contenidor de la documentació administrativa general, per 
optar a l’adjudicació del contracte del servei d´assessorament fiscal pel grup 
d´empreses municipals de Viladecans.  
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
Assessorament fiscal del Grup d’empreses 
municipals de Viladecans 

DATA 
10 de desembre 
del 2021 

NÚM.  
EXPEDIENT 

135/20 
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2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. En 
concret, es recorda que segons preveia el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de la licitació (clàusula 7.1), les ofertes s’havien de presentar 
electrònicament mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’espai de licitació 
publicat al Perfil de contractant de Viladecans Grup d´Empreses Municipals S.L 
integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
3. Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la plataforma de Contractació 

Pública a l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 
 

Licitador núm. 1:  
Data presentació: 01/12/2021 a les 14:21:03 
Núm. de Registre: E/000009-2021 
Identificador (NIF): B63758650 
EMPRESA: DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P 
 

 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 01/12/2021 a les 19:05:46 
Núm. de Registre: E/000010-2021 
Identificador (NIF): B64966096 
EMPRESA: FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS SLP 

 
 

Licitador núm. 3:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 11:56:11 
Núm. de Registre: E/000011-2021 
Identificador (NIF): B66483645 
EMPRESA: SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL S.L 
 
 
 

Licitador núm. 4:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:18:37 
Núm. de Registre: E/000012-2021 
Identificador (NIF): B63570170 
EMPRESA: CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN S.L.P 

 
 

Licitador núm. 5:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:27:30 
Núm. de Registre: E/000013-2021 
Identificador (NIF): B62172259 
EMPRESA: GESINFOR VALLES S.L  
 
 

Licitador núm. 6:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:35:17 
Núm. de Registre: E/000014-2021 
Identificador (NIF): B87352373 
EMPRESA: AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P  
 
Licitador núm. 7:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:48:55 
Núm. de Registre: E/000015-2021 
Identificador (NIF): A30113237 



ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A-  SERVEI D´ASSESSORAMENT FISCAL PER AL GRUP D´EMPRESES 
MUNICIPALS DE VILADECANS (135/21)  Pàg.  3 de 17 

EMPRESA: BNFIX IR CONSULTORES, S.A  
 
Licitador núm. 8:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:50:27 
Núm. de Registre: E/000016-2021 
Identificador (NIF): B97417471 
EMPRESA: MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP 
 
Licitador núm. 9:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 13:58:57 
Núm. de Registre: E/000019-2021 
Identificador (NIF): B598898080 
EMPRESA: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P 
 

 
4. Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa 

manifesten expressament que no incorren en cap conflicte d’interès. 
 

5. Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el 
plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es fa la 
qualificació dels documents aportats, inclosos dins el sobre A per les empreses 
següents:  

 
 

Licitador núm. 1:  
Data presentació: 01/12/2021 a les 14:21:03 
Núm. de Registre: E/000009-2021 
Identificador (NIF): B63758650 
EMPRESA: DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- Declaració responsable ( ANNEX 2-B) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
La DECLARACIÓ està degudament complimentada i subscrita per l´empresa  
considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 

 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

        No s´escau. 
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4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P aporta, degudament 
complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que té una plantilla de menys de 50 treballadors.  
 

5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Documentació avaluable mitjançant judici de valor 
 
  7.1 Proposta de desenvolupament del servei. 
 

DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P presenta una 
memòria tècnica.  
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 
 7.2 Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 
 d’anomalies que es puguin produir durant l’execució del contracte. 
 

DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P presenta  un proposta 
de sistema de detecció d´anomalies.   
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  

 
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 01/12/2021 a les 19:05:46 
Núm. de Registre: E/000010-2021 
Identificador (NIF): B64966096 
EMPRESA: FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS SLP 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM  en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions 
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2.- Declaració responsable ( ANNEX 2-B) 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS SLP aporta,  
degudament complimentada i subscrita per l´empresa  considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 
      No s´escau. 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
En concret, FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS SLP 
aporta, degudament complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb 
l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla inferior a 50 
treballadors. 
 

5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Documentació avaluable mitjançant judici de valor 
 
  7.1 Proposta de desenvolupament del servei. 
 

FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS SLP presenta una 
proposta de serveis d´assessorament fiscal.  
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 

 7.2 Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 
 d’anomalies que es puguin produir durant l’execució del contracte. 

 
FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS SLP presenta  un 
document on transcriu el que diu el PCAP en aquest apartat.  
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 

 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 11:56:11 
Núm. de Registre: E/000011-2021 
Identificador (NIF): B66483645 
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EMPRESA: SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL S.L 
 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL S.L presenta el DEUC que 
està degudament complimentat i subscrit per l´empresa  considerant-se a tal 
efecte suficient i correcte. L´empresa declara, en el DEUC presentat, que no té la 
intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers. 
 
 

2.- Declaració responsable ( ANNEX 2-B) 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL S.L aporta,  degudament 
complimentada i subscrita per l´empresa  considerant-se a tal efecte suficient i 
correcte. 

 
 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 
      No s´escau. 

 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL S.L aporta, degudament 
complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que té menys de 50 treballadors.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
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6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Documentació avaluable mitjançant judici de valor 
 
  7.1 Proposta de desenvolupament del servei. 
 

SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL S.L presenta una 
proposta de desenvolupament de serveis d´assessorament fiscal.  
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 

 7.2 Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 
 d’anomalies que es puguin produir durant l’execució del contracte. 
 

SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL S.L presenta una 
proposta de detecció i altres.  
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 

 

Licitador núm. 4:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:18:37 
Núm. de Registre: E/000012-2021 
Identificador (NIF): B63570170 
EMPRESA: CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN S.L.P 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN S.L.P presenta el DEUC que està 
degudament complimentat i subscrit per l´empresa  considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. L´empresa declara, en el DEUC presentat, que no té la 
intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers. 
 

2.- Declaració responsable ( ANNEX 2-B) 
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN S.L.P aporta,  degudament complimentada i 
subscrita per l´empresa  considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 

 
 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 
      No s´escau. 

 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

          CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN S.L.P aporta degudament complimentat, 
 una declaració subscrita de conformitat amb l´Annex núm.3 adjunt al PCAP per 
 la qual indica que: 
 

 
 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Documentació avaluable mitjançant judici de valor 
 
  7.1 Proposta de desenvolupament del servei. 
 

CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN S.L.P presenta una proposta de 
desenvolupament de serveis d´assessorament fiscal.  
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 

 7.2 Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 
 d’anomalies que es puguin produir durant l’execució del contracte. 
 

CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN S.L.P presenta una proposta de sistema 
de detecció comunicació control i d´anomalies.  
 
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
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Licitador núm. 5:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:27:30 
Núm. de Registre: E/000013-2021 
Identificador (NIF): B62172259 
EMPRESA: GESINFOR VALLES S.L  
 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
(Annex núm. 1) 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- Declaració responsable ( ANNEX 2-B) 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
GESINFOR VALLES S.L aporta, degudament complimentada i subscrita per 
l´empresa  considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 

 
 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 
      No s´escau. 

 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
GESINFOR VALLES S.L aporta, degudament complimentat, una declaració 
subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica 
que té menys de 50 treballadors.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Documentació avaluable mitjançant judici de valor 
 
  7.1 Proposta de desenvolupament del servei. 
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 GESINFOR VALLES S.L presenta una declaració on:  
 

 
 
 

 7.2 Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 
 d’anomalies que es puguin produir durant l’execució del contracte. 
 

GESINFOR VALLES S.L no presenta cap documentació.  
 
 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  

 
 
Licitador núm. 6:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:35:17 
Núm. de Registre: E/000014-2021 
Identificador (NIF): B87352373 
EMPRESA: AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P  
 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
(Annex núm. 1) 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- DEUC ( ANNEX 2-A) 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P aporta, degudament 
complimentada i subscrita per l´empresa  considerant-se a tal efecte suficient i 
correcte. 

 
 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
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AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P presenta declaració on 
manifesta que no conforma grup empresarial d´acord amb els supòsits de l´article 
42 del Codi de Comerç. 

 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P aporta, degudament 
complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que té menys de 50 treballadors.  
 

 
 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Documentació avaluable mitjançant judici de valor 
 
  7.1 Proposta de desenvolupament del servei. 
 
 AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P presenta una 

memòria tècnica.  
 

Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 

 7.2 Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 
 d’anomalies que es puguin produir durant l’execució del contracte. 
 

 AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P presenta una 
proposta de detecció d´anomalies  

 
Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 
 

Licitador núm. 7:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:48:55 
Núm. de Registre: E/000015-2021 
Identificador (NIF): A30113237 
EMPRESA: BNFIX IR CONSULTORES, S.A  
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SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
BNFIX IR CONSULTORES, S.A presenta el DEUC que està degudament 
complimentat i subscrit per l´empresa  considerant-se a tal efecte suficient i 
correcte. L´empresa declara, en el DEUC presentat, que no té la intenció de 
subcontractar cap part del contracte a tercers. 
 

 
2. Declaració responsable ( Annex 2A) 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
BNFIX IR CONSULTORES, S.A aporta, degudament complimentada i subscrita 
per l´empresa  considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 

 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No s´escau. 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

BNFIX IR CONSULTORES, S.A aporta, degudament complimentat, una 
declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual 
indica que té menys de 50 treballadors.  

 
 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
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7.-  Documentació avaluable mitjançant judici de valor 
 
  7.1 Proposta de desenvolupament del servei. 
 
 BNFIX IR CONSULTORES, S.A presenta una memòria tècnica.  
 

Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 

 7.2 Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 
 d’anomalies que es puguin produir durant l’execució del contracte. 
 

 BNFIX IR CONSULTORES, S.A presenta la mateixa memòria tècnica descrita en 
el punt 7.1 

 
 
Licitador núm. 8:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:50:27 
Núm. de Registre: E/000016-2021 
Identificador (NIF): B97417471 
EMPRESA: MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP 

 
 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- Declaració responsable ( Annex 2A) 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP aporta, degudament 
complimentada i subscrita per l´empresa  considerant-se a tal efecte suficient i 
correcte. 
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No s´escau. 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
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MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP aporta, degudament 
complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que té menys de 50 treballadors.  

 
 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Documentació avaluable mitjançant judici de valor 
 

  7.1 Proposta de desenvolupament del servei. 
 
 MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS SL presenta una memòria 

 tècnica.  
 
 Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 
 7.2 Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

 d’anomalies que es puguin produir durant l’execució del contracte. 
 
 MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP presenta la mateixa 

 memòria tècnica descrita en el punt 7.1 
 

 
Licitador núm. 9:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 13:58:57 
Núm. de Registre: E/000019-2021 
Identificador (NIF): B598898080 
EMPRESA: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P 

 
 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 
 

2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
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ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P presenta el DEUC que està 
degudament complimentat i subscrit per l´empresa  considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. L´empresa declara, en el DEUC presentat, que no té la 
intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers. 

 
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No s´escau. 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P aporta, degudament 
complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que té menys de 50 treballadors.  

 
 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Documentació avaluable mitjançant judici de valor 
 

  7.1 Proposta de desenvolupament del servei. 
 
 ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P SL presenta una memòria 

tècnica.  
 
 Es trasllada al tècnic per la seva avaluació.  
 
 7.2 Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

 d’anomalies que es puguin produir durant l’execució del contracte. 
 
 ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P presenta un sistema de 

detecció d´anomalies.  
 
 
 

A C O R D S 
 

1. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses a l´haver 
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:  

 
 

Licitador núm. 1:  
Data presentació: 01/12/2021 a les 14:21:03 
Núm. de Registre: E/000009-2021 
Identificador (NIF): B63758650 
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EMPRESA: DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P 
 

 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 01/12/2021 a les 19:05:46 
Núm. de Registre: E/000010-2021 
Identificador (NIF): B64966096 
EMPRESA: FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS SLP 

 
 

Licitador núm. 3:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 11:56:11 
Núm. de Registre: E/000011-2021 
Identificador (NIF): B66483645 
EMPRESA: SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL S.L 
 
 
 

Licitador núm. 4:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:18:37 
Núm. de Registre: E/000012-2021 
Identificador (NIF): B63570170 
EMPRESA: CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN S.L.P 

 
 

Licitador núm. 5:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:27:30 
Núm. de Registre: E/000013-2021 
Identificador (NIF): B62172259 
EMPRESA: GESINFOR VALLES S.L  
 
 

Licitador núm. 6:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:35:17 
Núm. de Registre: E/000014-2021 
Identificador (NIF): B87352373 
EMPRESA: AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P  
 
Licitador núm. 7:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:48:55 
Núm. de Registre: E/000015-2021 
Identificador (NIF): A30113237 
EMPRESA: BNFIX IR CONSULTORES, S.A  
 
Licitador núm. 8:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 12:50:27 
Núm. de Registre: E/000016-2021 
Identificador (NIF): B97417471 
EMPRESA: MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP 
 
 

2. Requerir al licitador número 9, perquè aporti l´ Annex núm.3 de mesures socials, 
degudament signat.  
 
Licitador núm. 9:   
Data presentació: 02/12/2021 a les 13:58:57 
Núm. de Registre: E/000019-2021 
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Identificador (NIF): B598898080 
EMPRESA: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P 

 
 

3. La Mesa acorda donar trasllat de la documentació tècnica per la seva valoració.  
 

Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament 
amb els vocals i el secretari.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Sra. Joan Carles López 
Méndez  
President 

 
 
 
 
 
 
 
Sr. Jennifer Arnau  
Fernández 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sr.  Albert Díaz Menéndez 
Vocal 
 
 

 
 
 
 
Sra. Isabel González 
Garreta  
Vocal  

 
 
 
 
 
Sra. Montserrat Molina 
Domínguez 
Vocal  


