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 L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU ALS ACORD MARC 
PER A L’HOMOLOGACIÓ DE QUATRE PROVEÏDORS PER A DUR A TERME ELS SERVEIS 
D’ASSESSORAMENT EN DRET TRIBUTARI AIXÍ COM DRET ADMINISTRATIU, DESTINAT A LA 
COORDINACIÓ ECONÒMICA DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- 
INSTITUT DE RECERCA (VHIR), DIVIDIT EN DOS LOTS. 
 
2021-013 ASSES. ADM I FISCAL (LOTS) 
 
En data 28 d’abril de 2021 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del 
concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació relatiu 
als l’acord marc per a l’homologació de quatre proveïdors per a dur a terme els serveis 
d’assessorament en dret tributari així com dret administratiu, destinat a la Coordinació 
Econòmica de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR), dividit 
en dos lots. 
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 
16 de març de 2021, i la data màxima per a la presentació d’ofertes segons els terminis mínims que 
contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va finalitzar el passat 
31 de març de 2021. 
 
Tal i com es va fer constar en l’Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre 
Núm.1 de data 12 de abril de 2021, la documentació presentada no contenia defectes esmenables,  
 
El 16 de abril de 2021, va procedir-se a la realització de l’obertura del sobres amb les ofertes 
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l’Acta de 
Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre Núm.2   
 
Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en compte 
les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, d’acord amb el 
quadre de puntuacions següent: 
 
OFERTA TÈCNICA LOT 1: DRET TRIBUTARI.................................................... MÀXIM 50 PUNTS 
 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. 
D’aquesta proposta presentada, es valorarà: 
 
1. Organització del servei.........................................................................................fins a 20 punts.  
 
Visió general del servei i acatament de totes les condicions especificades en el Plec de Condicions 
Tècniques.  
 
Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una metodologia més adequada que 
asseguri un nivell de servei més eficient, en el marc i abast del plec tècnic i necessitats del VHIR, i 
que proposi un detall de recursos que posa a disposició del servei més adequada i idònia a les 
necessitats de les instal·lacions i del VHIR.  
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2. Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei……………..............…fins a 25 punts. 
 
Memòria sobre la prestació del servei: pla de control i seguiment, programa d’organització del treball, 
protocols d’actuació del personal davant diferents situacions que es puguin originar durant el 
desenvolupament de les seves funcions, pla de qualitat del servei, capacitat de resposta en cas de 
necessitat d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes de 
vacances o davant de situacions extraordinàries i imprevistes. 
 
3. Millores addicionals …..............………................................................................…fins a 5 punts. 
 
Per a dur a terme l’execució del contracte, es precisa que el personal tècnic qualificat aportat per 
l’empresa adjudicatària tingui una experiència mínima de: 
 

• Un (1) advocat o economista amb experiència professional mín. de deu (10) anys en matèria 
tributària,  

• Un (1) advocat o economista amb experiència professional mínima de cinc (5) anys en dita 
matèria, 

• i un (1) advocat o economista amb experiència mínima de dos (2) anys en la mateixa àrea 
d’especialització 

 
Es valorarà amb 1 punt extra per cada any de experiència addicional aportat, i fins a un màxim de 5 
punts. 
 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 
 
OFERTA TÈCNICA LOT 2: DRET ADMINISTRATIU............................................ MÀXIM 50 PUNTS 
 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. D’aquesta 
proposta presentada, es valorarà: 

 
1. Organització del servei....................................................................................fins a 20 punts.  
 

- Visió general del servei i acatament de totes les condicions especificades en el Plec de 
Condicions Tècniques.  

 
Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una metodologia més adequada 
que asseguri un nivell de servei més eficient, en el marc i abast del plec tècnic i necessitats 
del VHIR, i que proposi un detall de recursos que posa a disposició del servei més adequada 
i idònia a les necessitats de les instal·lacions i del VHIR.  
 

2. Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei……...………........…fins a 25 punts. 
 
Memòria sobre la prestació del servei: pla de control i seguiment, programa d’organització del treball, 
protocols d’actuació del personal davant diferents situacions que es puguin originar durant el 
desenvolupament de les seves funcions, pla de qualitat del servei, capacitat de resposta en cas de 
necessitat d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes de 
vacances o davant de situacions extraordinàries i imprevistes. 
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3. Millores addicionals …..............………..............................................…........…fins a 5 punts. 
 
Per a dur a terme l’execució del contracte, es precisa que el personal tècnic qualificat aportat per 
l’empresa adjudicatària tingui una experiència mínima de: 
 

 Un (1) advocat amb experiència professional mínima de deu (10) anys en matèria de Dret 
administratiu,  

 Un (1) advocat amb experiència professional mínima de cinc (5) anys en dita matèria  
 i un (1) advocat amb experiència mínima de dos (2) anys en la mateixa àrea 

d’especialització.  
 
Es valorarà amb 1 punt extra per cada any de experiència addicional aportat, i fins a un màxim de 5 
punts. 
 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 
 

LOT 1: DRET TRIBUTARI 

Plantejament general del servei ............................................................................màx.20 punts 
 

 

Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei……………........…fins a 25 punts. 

PLANTEJAMENT GENERAL DEL SERVEI 

DENVER 
ADVOCATS I 
ASSESSORS 
TRIBUTARIS, 

S.L.P. 

ROUSAUD 
COSTAS 
DURAN 

BUSQUET 
ECONOMIS

TES 
AUDITORS, 

SL 
 
Visió general del servei i acatament de totes les condicions especificades 
en el present plec.  
 

18 19 19 

PUNTUACIÓ TOTAL 18 19 19 

Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei 

DENVER 
ADVOCATS I 
ASSESSORS 
TRIBUTARIS, 

S.L.P. 

ROUSAUD 
COSTAS 
DURAN 

BUSQUET 
ECONOMIST

ES 
AUDITORS, 

SL 
 

Memòria sobre la prestació del servei: pla de control i seguiment, 
programa d’organització del treball, protocols d’actuació del personal 
davant diferents situacions que es puguin originar durant el 
desenvolupament de les seves funcions, pla de qualitat del servei, 
capacitat de resposta en cas de necessitat d’haver de reforçar la 
plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes de 
vacances o davant de situacions extraordinàries i imprevistes 

23 23 24 

PUNTUACIÓ TOTAL 23 23 24 



 

 
Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca 

 
VHIR-ULC-FOR-009 

 

 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

4 

 
 
 
Millores Addicionals ....................................................................................màx.5 punts. 

 
 
Justificació de les valoracions:  Les 3 propostes compleixen amb tots els requisits tècnics exigits.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millores Addicionals 

DENVER 
ADVOCATS I 
ASSESSORS 
TRIBUTARIS, 

S.L.P. 

ROUSAUD 
COSTAS 
DURAN 

BUSQUET 
ECONOMIST

ES 
AUDITORS, 

SL 
 
Per a dur a terme l’execució del contracte, es precisa que el personal 
tècnic qualificat aportat per l’empresa adjudicatària tingui una 
experiència mínima de: 
 
•Un (1) advocat o economista amb experiència professional mín. de deu 
(10) anys en matèria tributària,  
•Un (1) advocat o economista amb experiència professional mínima de 
cinc (5) anys en dita matèria, 
•i un (1) advocat o economista amb experiència mínima de dos (2) anys 
en la mateixa àrea d’especialització 
 
Es valorarà amb 1 punt extra per cada any de experiència addicional 
aportat, i fins a un màxim de 5 punts. 

5 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
5 

PUNTUACIÓ TOTAL 5 5 
 
5 
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LOT 2: DRET ADMINISTRATIU 

Plantejament general del servei ............................................................................màx.20 punts 
 

 
Justificació de les valoracions: La valoració s’ha fet mitjançant una comparativa de les ofertes 
rebudes per aquest Lot.  

 
- BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP, aporta una metodologia 

adequada, detallant l’organització del servei i amb temps de resposta adequats a les 
necessitats del VHIR. Juntament amb l’assessorament al VHIR en les seves tasques diàries 
relacionades, s’ofereixen més recursos de comunicació.  

 
- BUFET VALLBÉ, SLP, fa un molt bon planejament general del servei i demostra tenir una 

àmplia experiència en l’assessorament d’entitats del sector públic. 
 

- ENTRENA JURÍDICO, SLP, aporta una organització del servei donant una visió general i 
demostra tenir una àmplia experiència en l’assessorament d’entitats del sector públic. 

 
- FJM ADVOCATS SLP, aporta una metodologia adequada però no aporta l'experiència 

tècnica i professional, ni tampoc el certificat d'inscripció en el col·legi d'advocats, ni el CV de 
l'equip que posarà a disposició del VHIR. 

 
- Roca Junyent SLP, el plantejament del servei especifica en la seva totalitat el servei a oferir 

i compleix amb tot el que assenyala el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 

- ROUSAUD COSTAS DURAN, l'abordatge de la proposta presentada és molt clar d'acord 
amb les necessitats plantejades pel VHIR. 

 

PLANTEJAMENT GENERAL 
DEL SERVEI 

BUFET 
VALLBÉ, 

SLP 

FJM 
ADVOCAT

S SLP 

ENTRENA 
JURÍDIC, 

S.L.P. 

Roca 
Junyent 

SLP 

BDO 
AUDIBERIA 
ABOGADO

S Y 
ASESORES 
TRIBUTARI

OS SLP 

ROUSAUD 
COSTAS 
DURAN 

TORNOS 
ABOGA

DOS, 
S.L.P. 

 
Visió general del servei i 
acatament de totes les 
condicions especificades en el 
present plec.  
 

19 12 15 20 15 20 20 

PUNTUACIÓ TOTAL 19 12 15 20 15 20 20 
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- TORNOS ABOGADOS, SLP, aporta una organització del servei exhaustiva, detallant amb 
profunditat l’acatament de totes i cadascuna de les condicions especificades en el present 
plec, per aquest motiu mereix la puntuació màxima en aquest apartat. 

Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei……………........…fins a 25 punts. 
 

REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA SOBRE 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

BUFET 
VALLB
É, SLP 

FJM 
ADVOC

ATS SLP 

ENTRENA 
JURÍDICO

, S.L.P. 

Roca 
Junyent 

SLP 

BDO 
AUDIBERIA 
ABOGADO

S Y 
ASESORES 
TRIBUTARI

OS SLP 

ROUSAUD 
COSTAS 
DURAN 

TORNOS 
ABOGA

DOS, 
S.L.P. 

Memòria sobre la prestació del servei: pla 
de control i seguiment, programa 
d’organització del treball, protocols 
d’actuació del personal davant diferents 
situacions que es puguin originar durant el 
desenvolupament de les seves funcions, 
pla de qualitat del servei, capacitat de 
resposta en cas de necessitat d’haver de 
reforçar la plantilla o de realitzar 
substitucions per absència, períodes de 
vacances o davant de situacions 
extraordinàries i imprevistes.  

23 16 20 25 20 25 25 

PUNTUACIÓ TOTAL 23 16 20 25 20 25 25 

 
Justificació de les valoracions: La valoració s’ha fet mitjançant una comparativa de les ofertes 
rebudes per aquest Lot. 
 

- BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP presenta una memòria 
sobre la prestació del servei molt completa, establint unes pautes d’acció un cop un projecte 
sigui assignat a BDO i una vegada aquest sigui finalitzat. BDO es compromet a redactar la 
memòria que serà presentada al VHIR per a la seva valoració i, en el seu cas, per plantejar 
mesures per millorar la qualitat del servei.  

 
- BUFET VALLBÉ, SLP presenta una memòria sobre la prestació del servei molt completa, 

detallant els mitjans de suport que es posen al servei de la seva metodologia de treball. 
 

- ENTRENA JURÍDICO, SLP presenta una memòria i cal destacar els ràpids terminis 
d’execució i temps de resposta.  

 
- FJM ADVOCATS SLP en la seva proposta aclareix detalladament en que consistiria la 

prestació del servei i compleix amb els punts sol·licitats en el plec. 
 

- Roca Junyent SLP la seva proposta es troba completa en la seva totalitat i compleix amb 
tots els requisits que estableix el VHIR per a la realització del servei. 
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- ROUSAUD COSTAS DURAN la seva oferta compleix amb els requisits assenyalats en el 

plec i detalla clarament els objectius requerits per la contractant per a la realització del servei. 
 

- TORNOS ABOGADOS, SLP presenten una memòria sobre la prestació del servei i els plans 
de control i seguiment així com la capacitat de resposta en cas de necessitat d’haver de 
reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes de vacances o davant 
de situacions extraordinàries i imprevistes; posant a disposició del VHIR un equip amb àmplia 
experiència en el sector públic.  

 
Millores Addicionals ....................................................................................màx.5 punts. 

MILLORES ADDICIONALS 
BUFET 

VALLBÉ
, SLP 

FJM 
ADVOCATS 

SLP 

ENTRENA 
JURÍDICO

, S.L.P. 

Roca 
Junyent 

SLP 

BDO 
AUDIBERIA 
ABOGADO

S Y 
ASESORES 
TRIBUTARI

OS SLP 

ROUSAUD 
COSTAS 
DURAN 

TORNOS 
ABOGAD
OS, S.L.P. 

Per a dur a terme l’execució del 
contracte, es precisa que el personal 
tècnic qualificat aportat per l’empresa 
adjudicatària tingui una experiència 
mínima de: 
 
•Un (1) advocat o economista amb 
experiència professional mín. de deu 
(10) anys en matèria tributària,  
•Un (1) advocat o economista amb 
experiència professional mínima de cinc 
(5) anys en dita matèria, 
•i un (1) advocat o economista amb 
experiència mínima de dos (2) anys en 
la mateixa àrea d’especialització 
 
Es valorarà amb 1 punt extra per cada 
any de experiència addicional aportat, i 
fins a un màxim de 5 punts. 
 

5 2 5 5 5 5 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 5 2 5 5 5 5 5 

 
Justificació de les valoracions:  La valoració s’ha fet mitjançant una comparativa de les ofertes 
rebudes per aquest Lot. 
 

- BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP aporta els certificats 
d’inscripció en l’Il·lustre Col·legi d’avocats com a exercents i CV dels tres advocats que 
integraran l’equip d’assessorament, amb més experiència de la que requerim. 
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- BUFET VALLBÉ, SLP aporta els certificats d’inscripció en l’Il·lustre Col·legi d’avocats com a 

exercents i CV dels tres advocats que integraran l’equip d’assessorament, amb més 
experiència de la que requerim. 

 
- ENTRENA JURÍDICO, SLP aporta els certificats d’inscripció en l’Il·lustre Col·legi d’avocats 

com a exercents i CV dels tres advocats que integraran l’equip d’assessorament, amb més 
experiència de la que requerim. 

 
- FJM ADVOCATS SLP No aporta els certificats d’inscripció en l’Il·lustre Col·legi d’avocats 

com a exercents ni tampoc el CV dels tres advocats que integraran l’equip d’assessorament. 
 

- Roca Junyent SLP aporta els certificats d’inscripció en l’Il·lustre Col·legi d’avocats com a 
exercents i CV dels tres advocats que integraran l’equip d’assessorament, amb més 
experiència de la que requerim. 

 
- ROUSAUD COSTAS DURAN aporta els certificats d’inscripció en l’Il·lustre Col·legi d’avocats 

com a exercents i CV dels tres advocats que integraran l’equip d’assessorament, amb més 
experiència de la que requerim. 

 
- TORNOS ABOGADOS, SLP aporta els certificats d’inscripció en l’Il·lustre Col·legi d’avocats 

com a exercents i CV dels tres advocats que integraran l’equip d’assessorament, amb més 
experiència de la que requerim. 

 
Per cada aspecte esmentat, s’ha donat més o menys puntuació amb base al grau de 
desenvolupament, detall, coherència i adequació dels aspectes avaluats a les necessitats del VHIR. 
 
A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual s’acabarà 
de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui lloc l’obertura 
pública del sobre nº 3, que serà el proper 29 d’abril de 2021 a les 9:15h, mitjançant Microsoft Teams 
amb l’eina de Sobre Digital, tal i com s’anuncia a les bases de la present licitació publicades a la web 
del VHIR. 
 
LOT 1: DRET TRIBUTARI 

 QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 45% 5%  

Ofertes presentades: Oferta 
econòmica  Valor. Eco. Aspectes 

Tècnics   Millores  

  BI IVA TOTAL       TOTAL 
DENVER ADVOCATS I 
ASSESSORS 
TRIBUTARIS, S.L.P. 

       
 

41 
 

5 
 

46 
 

ROUSAUD COSTAS 
DURAN     

 
42 

 
5 

 
47 
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BUSQUET 
ECONOMISTES 
AUDITORS, SL 

    
 

43 
 

5 
 

48 
 

LOT 2 DRET ADMINISTRATIU 
 QUADRE DE PUNTUACIONS 

    50% 45% 5%  

Ofertes presentades: Oferta 
econòmica  Valor. Eco. Aspectes 

Tècnics   Millores  

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

BUFET VALLBÉ, SLP        42 5 47 

FJM ADVOCATS SLP     28 2 30 

ENTRENA JURÍDICO, 
S.L.P.     

 35 5 40 

Roca Junyent SLP     45 5 50 

BDO AUDIBERIA 
ABOGADOS Y 
ASESORES 
TRIBUTARIOS SLP 

    
 35 5 40 

ROUSAUD COSTAS 
DURAN    

 
 45 5 50 

TORNOS ABOGADOS, 
S.L.P.     

 45 5 50 

 
 
 

Barcelona, 28 d’abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Xavier Bros Marín  
Coordinador de Finances del VHIR   
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR) 
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	Per a dur a terme l’execució del contracte, es precisa que el personal tècnic qualificat aportat per l’empresa adjudicatària tingui una experiència mínima de:
	 Un (1) advocat amb experiència professional mínima de deu (10) anys en matèria de Dret administratiu,
	 Un (1) advocat amb experiència professional mínima de cinc (5) anys en dita matèria
	 i un (1) advocat amb experiència mínima de dos (2) anys en la mateixa àrea d’especialització.
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