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-RESOLUCIÓ D’EXCLUSIÓ i PROPOSTA 
D´ADJUDICACIÓ - 

 
PROCEDIMENT OBERT  SIMPLIFICAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT 
FISCAL PEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE 
VILADECANS 

 

 
 

 
 

  
 

  
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada del GRUP D´EMPRESES 
MUNICIPALS DE VILADECANS S.L  
 
En relació a la contractació per procediment obert simplificat per a la contractació del servei 
d´assessorament fiscal pel Grup d´Empreses Municipals de Viladecans 
 
 
 

EXPOSA 
 

• 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 
del procediment obert per la contractació del servei d´assessorament fiscal pel grup 
d´empreses municipals de Viladecans, fixant-se el dia 02 de desembre de 2021 com a data 
límit per a la presentació de les ofertes al referit procediment.  

 

• Atès que en data 10 de desembre del 2021, un cop finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A 
contenidor de la documentació administrativa general i documentació avaluable mitjançant 
judici de valor presentada pels interessats en optar a l’adjudicació del contracte 
d´assessorament fiscal per al grup d´empreses municipals de Viladecans.  
 

• Les següents empreses van presentar oferta a la 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 
 
 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 
Assessorament Fiscal Grup 

d´Empreses Municipals Viladecans 

DATA 9 de febrer del 2022 
CODI 

PROJECTE 
135.21 
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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 
 
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 
 
 

• Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar els 
acords següents: 

 
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 
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 
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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 
Identificador (NIF): B598898080 
EMPRESA: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS S.L.P 

 
 

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

 

• Atès que en data 20 de desembre del 2021 la Mesa de Contractació es reuní per obrir i 
qualificar les esmenes rebudes a la documentació presentada al sobre A del procediment 
de referència, així com la seva acceptació i/o rebuig. A la vista de la documentació 
presentada, la Mesa considerà esmenades totes les deficiències i mancances detectades 
en el sobre A i, en conseqüència, va acordar admetre com a licitador a l´empresa següent:   
 
 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 
 

• Atès que dins del sobre A, les empreses han presentat la documentació avaluable mitjançant 
judici de valor, tal com establia la clàusula 8.2.7 del PCAP, segons es detalla:  

 
Criteris de valoració tècnics (fins a 24 punts) 
 
A) Proposta de desenvolupament del servei: 
 
El licitador  haurà de descriure la metodologia de treball amb relació a les 
tasques    previstes en el plec tècnic fent referència a l’organització del servei, 
els mitjans emprats i  la coordinació  amb VIGEM en relació a les següents 
matèries ..................fins a 12 punts. 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
Es valorarà la descripció sistemàtica i detallada de la planificació de les 
tasques per tal d’assegurar el compliment  satisfactori i eficaç del servei de 
manera que: 
 
S’atorgarà la puntuació de 3 punts en cada  apartat  quan la proposta  
presentada descrigui  de forma detallada i eficaç la sistemàtica i planificació 
dels treballs i tasques. 
 
S’atorgarà la puntuació d´ 1,5 punts en cada apartat quan la proposta 
presentada descrigui de manera bàsica la  sistemàtica i la planificació de les 
tasques.  
 
S’atorgarà la puntuació de 0 punts  quan la proposta no estigui ben definida, 
quan presenti omissions  o no  permeti avaluar  la seva adequació a l’objecte 
del contracte.  
 
B) Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

d’anomalies. 
 

El licitador haurà descriure el mecanisme per identificar i esmenar de manera 
àgil i efectiva les possibles anomalies, incidències que es puguin produir 
durant l´execució del contracte així com la comunicació i el seguiment 
d´aquestes..................... fins a 12 punts. 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts ) 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
Es valorarà la descripció sistemàtica i detallada del mecanisme pel qual es 
detecten, controlen, comuniquen i es resolen  de manera que: 
 
S’atorgarà la puntuació de 3 punts en cada  apartat  quan la proposta  
presentada descrigui de forma detallada i eficaç la sistemàtica, prevegi 
solucions, aporti propostes  per controlar la prestació del servei i asseguri el 
compliment del servei en els terminis adequats en cas que es produeixin 
incidències.    
 



______________________________________________________________________ 
 

RESOLUCIÓ EXCLUSIÓ I PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D´ASSESSORAMENT FISCAL DEL GRUP D´EMPRESES MUNICIPALS ( 135.21) 

 

Pàgina 5 de 24 
 

S’atorgarà la puntuació d´ 1,5 punts en cada apartat quan la proposta 
presentada descrigui de manera bàsica la sistemàtica que es proposa de 
manera bàsica preveient les solucions i aportant propostes per l’efectiu 
desenvolupament  de la prestació del servei en cas que es produeixin 
incidències. 

 
S’atorgarà la puntuació de 0 punts  quan la proposta sigui indefinida o 
inadequada per assegurar la correcta  prestació del servei en cas que es 
produeixin incidències.  
 
Justificació: Aquest criteri d’adjudicació valora la qualitat del servei  per 
tractar-se d’una prestació de servei de caràcter  intel·lectual.  
 
El total dels criteris que valoren la qualitat del servei sumen 24 punts. Tot i 
que es considera una prestació de caràcter intel·lectual, generalment la major 
part  de la prestació es realitza mitjançant  sistemes informàtics que 
mecanitzen la gestió per la qual cosa no es veu necessari ni oportú cap altre 
criteri d’adjudicació dels diferents als indicats.  

 

• Atès que en data 13 de gener del 2022 s´ha emès informe tècnic de valoració,  on consta la 
puntuació obtinguda per cada licitador: 
 

Licitador Núm. 1:   
NOM LICITADOR: DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS, S.L.P. 
TOTAL PUNTUACIÓ: 16,5 PUNTS 

 
Una vegada analitzada la proposta del licitador considerem la següents puntuació 
per cadascun del següents apartats: 

 
A) Proposta de desenvolupament del servei:  
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar incorporant un check list de 
seguiment de les tasques, i a tal efecte s’atorga una puntuació de 3 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar. No descriu la operativa ni les tasques a realitzar i a tal 
efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar, inclou exemples i calendari de 
revisions,  i a tal efecte s’atorga una puntuació de 3 punts. 

 
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar, incorpora i descriu perfectament 
els tres tipus de consultes i respostes possibles que tenen cabuda segons 
les nostres necessitats i a tal efecte s’atorga una puntuació de 3 punts. 

 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat A) és de 10.5 Punts 
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B) Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena d’anomalies. 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts ) 
 

La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar. No descriu les tasques a realitzar en cas d’incidències i 
a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar  sense aportar solucions, a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 1.5 punts. 
 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts) 

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. Només descriu qui supervisarà les consultes i que 
s’aportaran consultes vinculants de la Direcció General de Tributs. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

  
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat B) és de 6 Punts 
 
El total puntuació obtingut pel licitador en els apartats A) i B) és de 16,5 
Punts 

 
 

Licitador Núm. 2:   
NOM LICITADOR: FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS 
SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 0 PUNTS 

 
Una vegada analitzada la proposta, considerem que com a conseqüència de que el 
licitador ha inclòs la oferta econòmica dins de la documentació del SOBRE A, aquest 
licitador queda exclòs de la licitació. 

 

Licitador Núm. 3:   
NOM LICITADOR: SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL, SL 
TOTAL PUNTUACIÓ: 15 PUNTS 

 
Una vegada analitzada la proposta del licitador considerem la següents puntuació 
per cadascun del següents apartats: 

 
A) Proposta de desenvolupament del servei:  
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
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La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar.  
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar. No descriu el fet de preparar informes i dictàmens per 
donar resposta a les consultes de les societats, a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 1.5 punts. 

 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat A) és de 7,5 Punts 

 
B) Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

d’anomalies. 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
 

La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar, descriu un check list de revisió i un 
segon pas de revisió per part de l’àrea fiscal,  a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 3 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar.  
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts) 

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

  
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat B) és de 7,5 Punts 
 
El total puntuació obtingut pel licitador en els apartats A) i B) és de 15 Punts 
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Licitador Núm. 4:   
NOM LICITADOR: CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN, SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 12 PUNTS 

 
Una vegada analitzada la proposta del licitador considerem la següents puntuació 
per cadascun del següents apartats: 

 
A) Proposta de desenvolupament del servei:  
 

5) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar definint perfectament 4 fases de 
treball,  a tal efecte s’atorga una puntuació de 3 punts. 

 
6) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar.  
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 
7) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar, incorpora calendari i fases a 
executar,  i a tal efecte s’atorga una puntuació de 3 punts. 

 
8) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat A) és de 9 Punts 

 
B) Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

d’anomalies. 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts ) 
 

La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar.  
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar.  
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 
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4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts) 
 

La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

  
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat B) és de 3 Punts 
 
El total puntuació obtingut pel licitador en els apartats A) i B) és de 12 Punt 

 

Licitador Núm. 5:   
NOM LICITADOR: GESINFOR VALLES, SL 
TOTAL PUNTUACIÓ: 0 PUNTS 

 
Una vegada analitzada la proposta, considerem que, al no haver documentat cap 
dels següents punts descrits a continuació. 
 

A) Proposta de desenvolupament del servei:  
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
B) Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

d’anomalies. 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts ) 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 

Licitador Núm. 6:   
NOM LICITADOR: AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 21 PUNTS 

 
Una vegada analitzada la proposta del licitador considerem la següent puntuació 
per cadascun del següents apartats: 

 
A) Proposta de desenvolupament del servei:  
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  
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La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar, a més descriu diferents supòsits de 
tributació de l’impost de societats i els pagaments a compte, a tal efecte 
s’atorga una puntuació de 3 punts. 

 
5) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar, incorpora la metodologia i les fases 
que es desenvolupen a cada tipus de consulta,  a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 3 punts. 

 

 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat A) és de 10,5 Punts 

 
 
B) Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

d’anomalies. 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts ) 
 

La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar, incorporar un check list de control 
i emissió de memoràndums de control, i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts) 

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

  
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat B) és de 10,5 Punts 
 
El total puntuació obtingut pel licitador en els apartats A) i B) és de 21 Punts 

 

Licitador Núm. 7:   
NOM LICITADOR: BNFIX IR CONSULTORES, S.A. 
TOTAL PUNTUACIÓ: 3 PUNTS 

 
Una vegada analitzada la proposta del licitador considerem la següents puntuació 
per cadascun del següents apartats: 

 
A) Proposta de desenvolupament del servei:  
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
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La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 
 

2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat A) és de 3 Punts 

 
 
B) Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

d’anomalies 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts ) 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 
 

3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 
 

4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 
 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat B) és de 0 Punts 
 
El total puntuació obtingut pel licitador en els apartats A) i B) és de 3 Punts 
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Licitador Núm. 8:   
NOM LICITADOR: MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 7,5 PUNTS 

 
Una vegada analitzada la proposta del licitador considerem la següents puntuació 
per cadascun del següents apartats: 

A) Proposta de desenvolupament del servei:  
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. No descriu la operativa dels pagaments a compte de 
l’impost de societats. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 1.5 punts. 

 
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat A) és de 7,5 Punts 

 
B) Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

d’anomalies 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts ) 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 
 

3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 
 

4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  
La documentació presentada pel licitador descriu de manera indefinida les 
tasques a efectuar. 
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Es considera un proposta inadequada e indefinida i a tal efecte s’atorga una 
puntuació de 0 punts. 
 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat B) és de 0 Punts 
 
El total puntuació obtingut pel licitador en els apartats A) i B) és de 7,5 Punts 

 
 

Licitador Núm. 9:   
NOM LICITADOR: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 15 PUNTS 

 
Una vegada analitzada la proposta del licitador considerem la següents puntuació 
per cadascun del següents apartats: 

 
A) Proposta de desenvolupament del servei:  
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts) 
 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 
 

2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  
 

La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de forma detallada i eficaç 
la sistemàtica de les tasques a efectuar i a tal efecte s’atorga una puntuació 
de 3 punts. 

 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat A) és de 9 Punts 

 
B) Proposta de sistema de detecció, comunicació, control i esmena 

d’anomalies. 
 

1) Tasques de revisió dels estats financers (fins a 3 punts ) 
 

La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
2) Tasques de suport en els comptes anuals (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 

 
3) Tasques d’elaboració de l’impost de societats (fins a 3 punts)  

 
La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 
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4) Consultes fiscals i suport jurídic (fins a 3 punts) 

 

La documentació presentada pel licitador descriu de manera bàsica les 
tasques a efectuar, a tal efecte s’atorga una puntuació de 1.5 punts. 
 
El total puntuació obtingut pel licitador en l’apartat B) és de 6 Punts 
El total puntuació obtingut pel licitador en els apartats A) i B) és de 15 Punts 

 
 

• Atès que el licitador núm. 2 FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS 
SLP, en la documentació  inclosa en el sobre A, ha inclòs documentació relacionada amb 
l´oferta econòmica, i segons consta en la clàusula 9.3 del Plec de Clàusules Administratives 
“ Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre A dades 
econòmiques, ja sigui en relació amb l´oferta econòmica del Licitador o amb el pressupost 
base de licitació, que permetin conèixer el contingut del sobre B”. 

 

• Atès que en data 21 de gener del 2022 s´ha emet un informe jurídic per la Secretària de la 
Mesa de Contractació en relació amb la proposta d’exclusió del licitador núm. 2 (FABREGAT 
ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS SLP). 

 

• Atès que en data 26 de gener del 2022 s´ha dictat resolució per l´òrgan de contractació on 
resolc:  
 

 
1. EXCLOURE al licitador núm. 2 FABREGAT ECONOMISTES AND 

ADVOCATS ASSOCIATS SLP, per incloure en el sobre A documentació 
relacionada amb l´oferta econòmica. 
 

2. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.  
 

3. PUBLICAR aquesta resolució en el perfil del contractant. 
 

 

• Atès que en data 27 de gener del 2022, reunida la mesa es va obrir el sobre B “ oferta 
econòmica” de les empreses admeses en la licitació per la contractació de l´assessorament 
fiscal per al Grup d´Empreses Municipals, S.L.  

 
 

Licitador Núm. 1:   
NOM LICITADOR: DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS, S.L.P. 
TOTAL PUNTUACIÓ: 90,19 PUNTS 

 
 
Aplicació de la fórmula de puntuació per valorar la oferta econòmica: 

Estats 

financers

Comptes 

Anuals

Impost 

Societats 

Consultes 

Fiscals tot

Estats 

financers

Comptes 

Anuals

Impost 

Societats 

Consultes 

Fiscals tot

LICITADOR NOM LICITADOR màx 3 p màx 3 p màx 3 p màx 3 p 24 p màx 3 p màx 3 p màx 3 p màx 3 p 24 p màx 24 p

6 Auren Abogados y Asesores Fiscales SP, SLP 3 1,5 3 3 10,5 3 1,5 3 3 10,5 21

1 Denver Advocats i Assessors Tributaris, SLP 3 1,5 3 3 10,5 1,5 1,5 3 0 6 16,5

3 Sensus Consultoria Jurídica i Empresarial, SL 3 0 3 1,5 7,5 3 3 0 1,5 7,5 15

9 Addvante Economistas y Abogados SLP 3 1,5 1,5 3 9 1,5 1,5 1,5 1,5 6 15

4 Crowe Legal y Tributario BCN, SLP 3 0 3 3 9 0 0 1,5 1,5 3 12

8 Miñana Beltran Economistas y Abogados, SLP 1,5 1,5 1,5 3 7,5 0 0 0 0 0 7,5

7 Bnfix Ir Consultores, SA 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3

5 Gesinfor Valles, SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Fabregat Economistes and Advocats Associats, SLP Exclòs

PER ORDRE DE PUNTUACIÓ

DETEC., COMUN., CONTROL I ESMENA ANOMALIESDESEMVOLUPAMENT I METODOLOGIA SERVEI

CRITERIS DE 

VALORACIÓ 

TÉCNICS

CRITERIS VALORACIÓ TÈCNICS
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Oferta presentada: 18.500 € 
 
De la aplicació de la fórmula automàtica del plec: 
 

 

 
On: 

 
Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
P màx. = Puntuació màxima 
O i = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica  

 
Els punts obtinguts són: 63,69 punts 
 
Respecte a la informació periòdica sobre  les novetats i actualitzacions en la matèria 
objecte del contracte, el compromís del licitador es remetre un butlletí  trimestral informant 
sobre les  novetats i actualitzacions en matèria objecte del contracte, en conseqüència la 
seva puntuació en aquest apartat és de 10 punts 
 
 
D’acord amb el que es preveu al plec, la suma de les puntuacions obtingudes segons els 
criteris de valoració automàtica  és de 73,69 punts. 
El licitador va obtenir 16,5 punts segons els criteris de valoració tècnics, en conseqüència, 
la puntuació total del licitador és de 90,19 punts. 
 
 

Licitador Núm. 2:   
NOM LICITADOR: FABREGAT ECONOMISTES AND ADVOCATS ASSOCIATS SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 0 PUNTS 

 
 
Licitador exclòs. 
 
 

Licitador Núm. 3:   
NOM LICITADOR: SENSUS CONSULTORIA JURIDICA I EMPRESARIAL, SL 
TOTAL PUNTUACIÓ: 51,64 PUNTS 

 
Aplicació de la fórmula de puntuació per valorar la oferta econòmica: 
 
Oferta presentada: 28.000 € 
 
De la aplicació de la fórmula automàtica del plec: 
 

 

On: 
 

Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
P màx. = Puntuació màxima 
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O i = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica  

 
Els punts obtinguts són: 26,64 punts 
 
Respecte a la informació periòdica sobre  les novetats i actualitzacions en la matèria 
objecte del contracte, el compromís del licitador es remetre un butlletí  trimestral informant 
sobre les  novetats i actualitzacions en matèria objecte del contracte, en conseqüència la 
seva puntuació en aquest apartat és de 10 punts 
 
 
D’acord amb el que es preveu al plec, la suma de les puntuacions obtingudes segons els 
criteris de valoració automàtica  és de 36,64 punts. 
El licitador va obtenir 15 punts segons els criteris de valoració tècnics, en conseqüència, 
la puntuació total del licitador és de 51,64 punts. 
 
 

Licitador Núm. 4:   
NOM LICITADOR: CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN, SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 69,73 PUNTS 

 
 
Aplicació de la fórmula de puntuació per valorar la oferta econòmica: 
 
Oferta presentada: 23.580 € 
 
De la aplicació de la fórmula automàtica del plec: 
 

 

On: 
 

Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
P màx. = Puntuació màxima 
O i = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica  

 
Els punts obtinguts són: 47,73 punts 
 
Respecte a la informació periòdica sobre  les novetats i actualitzacions en la matèria 
objecte del contracte, el compromís del licitador es remetre un butlletí  trimestral informant 
sobre les  novetats i actualitzacions en matèria objecte del contracte, en conseqüència la 
seva puntuació en aquest apartat és de 10 punts 
 
 
D’acord amb el que es preveu al plec, la suma de les puntuacions obtingudes segons els 
criteris de valoració automàtica  és de 57,73 punts. 
El licitador va obtenir 12 punts segons els criteris de valoració tècnics, en conseqüència, 
la puntuació total del licitador és de 69,73 punts. 
 

Licitador Núm. 5:   
NOM LICITADOR: GESINFOR VALLES, SL 
TOTAL PUNTUACIÓ: 33,07 PUNTS 
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Aplicació de la fórmula de puntuació per valorar la oferta econòmica: 
 
Oferta presentada: 28.500 € 
 
De la aplicació de la fórmula automàtica del plec: 
 

 

On: 
 

Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
P màx. = Puntuació màxima 
O i = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica  

 
Els punts obtinguts són: 23,07 punts 
 
Respecte a la informació periòdica sobre  les novetats i actualitzacions en la matèria 
objecte del contracte, el compromís del licitador es remetre un butlletí  trimestral informant 
sobre les  novetats i actualitzacions en matèria objecte del contracte, en conseqüència la 
seva puntuació en aquest apartat és de 10 punts 
 
 
D’acord amb el que es preveu al plec, la suma de les puntuacions obtingudes segons els 
criteris de valoració automàtica  és de 33,07 punts. 
El licitador va obtenir 0 punts segons els criteris de valoració tècnics, en conseqüència, la 
puntuació total del licitador és de 33,07 punts. 
 

Licitador Núm. 6:   
NOM LICITADOR: AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 85,60 PUNTS 

 
Aplicació de la fórmula de puntuació per valorar la oferta econòmica: 
 
Oferta presentada: 21.600 € 
 
De la aplicació de la fórmula automàtica del plec: 
 

 

On: 
 

Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
P màx. = Puntuació màxima 
O i = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica  

 
Els punts obtinguts són: 54,60 punts 
 
Respecte a la informació periòdica sobre  les novetats i actualitzacions en la matèria 
objecte del contracte, el compromís del licitador es remetre un butlletí  trimestral informant 
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sobre les  novetats i actualitzacions en matèria objecte del contracte, en conseqüència la 
seva puntuació en aquest apartat és de 10 punts 
 
 
D’acord amb el que es preveu al plec, la suma de les puntuacions obtingudes segons els 
criteris de valoració automàtica  és de 64,60 punts. 
El licitador va obtenir 21 punts segons els criteris de valoració tècnics, en conseqüència, 
la puntuació total del licitador és de 85,60 punts. 
 

Licitador Núm. 7:   
NOM LICITADOR: BNFIX IR CONSULTORES, S.A. 
TOTAL PUNTUACIÓ: 79 PUNTS 

 
Aplicació de la fórmula de puntuació per valorar la oferta econòmica: 
 
Oferta presentada: 17.724 € 
 
De la aplicació de la fórmula automàtica del plec: 
 

 

On: 
 

Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
P màx. = Puntuació màxima 
O i = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica  

 
Els punts obtinguts són: 66,00 punts 
 
Respecte a la informació periòdica sobre  les novetats i actualitzacions en la matèria 
objecte del contracte, el compromís del licitador es remetre un butlletí  trimestral informant 
sobre les  novetats i actualitzacions en matèria objecte del contracte, en conseqüència la 
seva puntuació en aquest apartat és de 10 punts 
 
 
D’acord amb el que es preveu al plec, la suma de les puntuacions obtingudes segons els 
criteris de valoració automàtica  és de 76,00 punts. 
El licitador va obtenir 3 punts segons els criteris de valoració tècnics, en conseqüència, la 
puntuació total del licitador és de 79,00 punts. 
 

Licitador Núm. 8:   
NOM LICITADOR: MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 75,86 PUNTS 

 
Aplicació de la fórmula de puntuació per valorar la oferta econòmica: 
 
Oferta presentada: 20.400 € 
 
De la aplicació de la fórmula automàtica del plec: 
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On: 
 

Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
P màx. = Puntuació màxima 
O i = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica  

 
Els punts obtinguts són: 58,36 punts 
 
Respecte a la informació periòdica sobre  les novetats i actualitzacions en la matèria 
objecte del contracte, el compromís del licitador es remetre un butlletí  trimestral informant 
sobre les  novetats i actualitzacions en matèria objecte del contracte, en conseqüència la 
seva puntuació en aquest apartat és de 10 punts 
 
 
D’acord amb el que es preveu al plec, la suma de les puntuacions obtingudes segons els 
criteris de valoració automàtica  és de 68,36 punts. 
El licitador va obtenir 7,5 punts segons els criteris de valoració tècnics, en conseqüència, 
la puntuació total del licitador és de 75,86 punts. 
 

Licitador Núm. 9:   
NOM LICITADOR: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP 
TOTAL PUNTUACIÓ: 68,77 PUNTS 

 
 

Aplicació de la fórmula de puntuació per valorar la oferta econòmica: 
 
Oferta presentada: 24.600 € 
 
De la aplicació de la fórmula automàtica del plec: 
 

 

On: 
 

Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
P màx. = Puntuació màxima 
O i = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
O min = Oferta admesa més econòmica  

 
Els punts obtinguts són: 43,77 punts 
 
Respecte a la informació periòdica sobre  les novetats i actualitzacions en la matèria 
objecte del contracte, el compromís del licitador es remetre un butlletí  trimestral informant 
sobre les  novetats i actualitzacions en matèria objecte del contracte, en conseqüència la 
seva puntuació en aquest apartat és de 10 punts 
 
D’acord amb el que es preveu al plec, la suma de les puntuacions obtingudes segons els 
criteris de valoració automàtica  és de 53,77 punts. 
El licitador va obtenir 15 punts segons els criteris de valoració tècnics, en conseqüència, 
la puntuació total del licitador és de 68,77 punts. 
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En el mateix dia es va traslladar al tècnic les ofertes econòmiques per efectuar la seva 
valoració, sent el resultat:  
 
Les puntuacions obtingudes ( criteris subjectius-SOBRE A- i objectius-SOBRE B-) segons 
l’ordre d’entrada de les ofertes presentades són: 

 
 

 
 
 
 
Les puntuacions obtingudes ( criteris subjectius-SOBRE A- i objectius-SOBRE B-) segons la 
puntuació obtinguda de les ofertes presentades:  

 
 

 
 
 
Les ofertes presentades que es poden considerar en principi desproporcionades o  anormalment 
baixes són: 
 
  

 
 

• Atès que es detecta, de conformitat amb el previst en la clàusula 11.1.1 del PCAP, es detecta 
que l´oferta presentada per el licitador 1 DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS 
SLP, que és el que té millor puntuació, és  presumptament temerària, és per aquest motiu la 
Mesa acorda:  
 
 
PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta 

d’adjudicació, el licitador núm. 1 (DENVER ADVOCATS I ASSESSORS 
TRIBUTARIS S.L.P) ha estat el que ha obtingut la millor puntuació en aplicació dels 
criteris d’adjudicació previstos al PCAP. 
 

SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte de 
d´assessorament fiscal per al Grup d´Empreses Municipals de Viladecans (exp. núm. 
135/21) al licitador núm. 1 (DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS 

PREU OFERTA BAIXA O.Acceptades O. Econòm Butlletí O. técinca TOTAL

1 Denver Advocats i Assessors Tributaris, SLP 18.570 38,10% 18.570 63,69        10,00        16,5 90,19

2 Fabregat Economistes and Advocats Associats, SLP Exclòs Exclòs Exclòs Exclòs Exclòs Exclòs Exclòs

3 Sensus Consultoria Jurídica i Empresarial, SL 28.000 6,67% 28.000 26,64        10,00        15 51,64

4 Crowe Legal y Tributario BCN, SLP 23.580 21,40% 23.580 47,73        10,00        12 69,73

5 Gesinfor Valles, SL 28.500 5,00% 28.500 23,07        10,00        0 33,07

6 Auren Abogados y Asesores Fiscales SP, SLP 21.600 28,00% 21.600 54,60        10,00        21 85,60

7 Bnfix Ir Consultores, SA 17.724 40,92% 17.724 66,00        10,00        3 79,00

8 Miñana Beltran Economistas y Abogados, SLP 20.400 32,00% 20.400 58,36        10,00        7,5 75,86

9 Addvante Economistas y Abogados SLP 24.600 18,00% 24.600 43,77        10,00        15 68,77

PREU OFERTA BAIXA O.Acceptades O. Econòm Butlletí O. técinca TOTAL

1 Denver Advocats i Assessors Tributaris, SLP 18.570 38,10% 18.570 63,69        10,00        16,5 90,19

6 Auren Abogados y Asesores Fiscales SP, SLP 21.600 28,00% 21.600 54,60        10,00        21 85,60

7 Bnfix Ir Consultores, SA 17.724 40,92% 17.724 66,00        10,00        3 79,00

8 Miñana Beltran Economistas y Abogados, SLP 20.400 32,00% 20.400 58,36        10,00        7,5 75,86

4 Crowe Legal y Tributario BCN, SLP 23.580 21,40% 23.580 47,73        10,00        12 69,73

9 Addvante Economistas y Abogados SLP 24.600 18,00% 24.600 43,77        10,00        15 68,77

3 Sensus Consultoria Jurídica i Empresarial, SL 28.000 6,67% 28.000 26,64        10,00        15 51,64

5 Gesinfor Valles, SL 28.500 5,00% 28.500 23,07        10,00        0 33,07

2 Fabregat Economistes and Advocats Associats, SLP Exclòs Exclòs Exclòs Exclòs Exclòs Exclòs Exclòs

PREU OFERTA BAIXA

1 Denver Advocats i Assessors Tributaris, SLP 18.570 38,10%

7 Bnfix Ir Consultores, SA 17.724 40,92%
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S.L.P),  prèvia justificació i compliment del requeriment per justificar la seva oferta 
econòmica que s´ha detectat que és presumptament temerària. 
 

TERCER.- REQUERIR a l’empresa DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P 
per tal que en el termini de tres (3) dies hàbils a comptar des del dia següent a la 
recepció de la comunicació, presenti per escrit la informació i les justificacions que 
consideri oportunes en relació amb els diferents components de la serva oferta 
econòmica, a través de l´eina de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

 

• Atès que en data 27 de gener del 2022 es requereix al licitador 1 DENVER ADVOCATS I 
ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P, a través de la Plataforma de Contractes del Sector 
Públic, perquè en el termini de tres (3) dies hàbils, és a dir, fins el dia 2 de febrer del 2022 
fins a les 10:00 hores,  per tal que justifiqui la seva oferta.  
 

• Atès que dins del termini establert, el licitador 1 DENVER ADVOCATS I ASSESSORS 
TRIBUTARIS S.LP, va presentar la documentació que va considerar adient per tal de 
justificar el preu de la seva oferta. 

 

• Atès que es va donar trasllat al tècnic, i que en data 4 de febrer del 2022 s´ha emès informe 
tècnic on es considera que no està justificada suficientment la baixa ofertada, i per tant,  
s’informa DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimació a l’espera del que 
determini l’òrgan de contractació. 

 
        Així l´informe tècnic determina que:  

 
1. La justificació de la baixa anormal o desproporcionada hauria de reflectir i 

argumentar totes les solucions i condicions excepcionals o particulars de l’Empresa 
ofertant que li permeten proposar aquests preus, de forma valorada i justificada. En 
l’informe presentat per DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P. 
no figura aquestes solucions particulars, només informa de tecnologies 
informàtiques de us quotidià i de la proximitat entre el Grup d’Empreses Municiplas 
i la seva seu, sense entrar a valorar cap import concret d’estalvi. A més, descriu 
com a millora el fet de poder mantenir les reunions on-line, i això va en contra del 
l’argument de la proximitat exposat per ells mateixos com avantatge respecte 
d’altres ofertants. 

 
2. No es justifica l’estalvi que permet el procediment d’execució del contracte elegit 

per l’Empresa. No s’aporta una anàlisi del procediment de la prestació del servei 
per unitats o conceptes valorables per determinar els estalvis que s’originarien a la 
baixa presentada. 

 
3. Tampoc s’informa dels costos salarials; aquests són el costos més important en la 

prestació de qualsevol serveis d’assessoria. Per tal de poder justificar una baixa, 
s’hauria de justificar els costos salarials amb les seves dedicacions i en 
conseqüència donar-nos la informació suficient per poder comprovar si els costos 
salarials tenen cabuda dins de la oferta presentada. 

 
4. En el mateix sentit, la resta de costos, tant els indirectes com els estructurals, 

tampoc s’informen no detallen i no podem valorar si tenen cabuda en la oferta 
presentada. 

 
5. Respecte al marge o al  Benefici tampoc obtenim la informació necessària per 

valorar si està inclòs dins de la oferta presentada. 
 

6. La única informació valorada que ha presentat l’Empresa és la Justificació del 
preu ofertat en relació a altres clients: L’empresa DENVER ADVOCATS I 
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ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P justifica el preu ofertat aportant un quadre 
justificatiu de diferents clients segons volum de facturació anual i honoraris 
proporcionals a aquesta facturació, en la que no s’indiquen les tasques concretes 
realitzades a cada client i no podem valorar si s’ajusten a les tasques contingudes 
al plec tècnic o a la oferta per tal de poder comparar-les. 

 

• Atès que la segona empresa amb millor puntuació és el licitador núm.6 AUREN ABOGADOS 
Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P) amb una puntuació de 85,60 punts, es comprova que 
l´empresa AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P, està degudament 
constituïda,  el signant de la proposició té poder bastant per a formular l´oferta i que no està 
incursa en prohibició de contractar.  

 
 
       RESOLC 
 
 
 

PRIMER.- RATIFICAR l’acord de la Mesa de Contractació de data 9 de febrer del 2022  i 
DESESTIMAR l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 1 (DENVER 
ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS S.L.P), per INSUFICIENT i 
EXCLOURE al licitador 1 (DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS 
S.L.P), del  procediment obert simplificat per la prestació del servei 
d´assessorament fiscal per al Grup d´Empreses Municipals a Viladecans, pels 
motius fixats a l’informe tècnic de data 4 de febrer del 2022. 

 
  SEGON.-   PROPOSAR L´ADJUDICAICIÓ del contracte d´assessorament fiscal al licitador 

núm.6 AUREN ABOGADOS  Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P, per ser la 
segona empresa amb millor puntuació, amb un total de 85,60 punts.   

 
  TERCER.- REQUERIR a l´empresa proposada com a adjudicatària, licitador núm.6 

AUREN ABOGADOS Y ASESESORES FISCALES SP, S.L.P per tal que, en el 
termini de set (7) dies hàbils, constitueixi la garantia per import de MIL 
VUITANTA EUROS ( 1.080,00€), i aporti la següent documentació:  

 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es 
relacionen a continuació:  

 
a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de 

l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament 
d’aquest, el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut 
acompanyat de la declaració responsable de no haver-se donat de 
baixa en la matrícula de l’impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun 
dels supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una 
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats 
tributaris.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de 
l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.  
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c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  

 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de 

la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.  
 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu de 

la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració, 
si s’escau.  

 

• Garantia definitiva d’acord amb allò previst amb el present Plec. 
 

• Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador 
(documentació descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a la 
capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar del 
licitador) tenint en compte que:   

 
o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten 

exempts d’aportar els documents i dades que hi figuren i 
únicament hauran de presentar:  

▪ Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció 
al Registre, juntament amb la declaració responsable, 
signada pel representant de l’empresa, acreditant la 
vigència de les dades incloses al Registre, d’acord amb el 
model contingut a l’ Annex núm. 5 al present Plec 

 
▪ La documentació acreditativa de la seva aptitud que no 

figuri inscrita al Registre  
 

 
o La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de 

contractar es presentarà de conformitat amb el model adjunt al 
present Plec com Annex núm. 6 al present Plec 

 
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni 
judicial o certificació administrativa, segons els casos , i quan 
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent 
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada 
davant autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat. També s’admetrà la presentació de 
l’Annex núm. 6 signat electrònicament per qualsevol mitjà que 
permeti acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i 
el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i inalterabilitat 
del document.  

  

• Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat 
segons es descriu a la clàusula 8.2.4 d’aquest Plec (en relació amb la 
quota del 2% i el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes).  

 

• Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de 
l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de contractació.  

 

• En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, 
en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar 
llur constitució en escriptura pública, dins del termini atorgat per a la 
formalització del Contracte, i el CIF assignat i la representació, si s’escau.  
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QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.  
 
CINQUÈ.- PUBLICAR aquesta resolució en el perfil del contractant. 

 
 

 
 

 
Viladecans, febrer de 2022 

 
 
 
 
 
 

Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


