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SOBRE 3 (OFERTA ECONÒMICA) 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM.3 
QUE CONTÉ LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES O 
CRITERIS AUTOMÀTICS I DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LA  
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT LEGAL EN L’ÀMBIT LABORAL, DESTINAT 
AL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 
2022-058 ASSE. LEGAL LABORAL EXTERN 
 
A dia 11 de gener de 2023, a les 10:00 h i en acte públic, es constitueix la Mesa de Contractació amb els 
següents assistents: 
 

• Presidenta: Sra. Mireia Casamajor Castañeira, Cap de la Unitat de Licitacions i Compres del 
VHIR. 

 
• Vocal 1: Sra. María de Valles Silvosa, Cap de la Unitat de RRHH i Jurídic del VHIR. 

 
• Vocal 2: Sra. Montserrat Abad de la Vega, Cap de la Unitat de Comptabilitat i Ingressos del VHIR. 

 
• Vocal 3: Sra. Sira Rodrigo Bosch, Cap de la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva del VHIR. 

 
• Vocal 4: Sra. Miriam Alvarez, de la Unitat de Recursos Humans del VHIR. 

• Secretària: Sra. Ivana Pribac Pernalete, Tècnica de la Unitat de Licitacions i Compres del VHIR.  
 

Desenvolupament de la sessió: 

L’objecte de la present sessió es deixar constància de tot allò actuat en relació amb la qualificació de la 
documentació administrativa presentada per les empreses i amb l’obertura de les proposicions avaluables 
mitjançant judici de valor.  

A més, es procedirà en aquest acte a l’obertura de les ofertes valorables mitjançant criteris objectius o 
fórmules matemàtiques, i per últim, a classificar-les i a proposar una empresa per l’adjudicació de la 
contractació dels serveis d’assessorament legal en l’àmbit laboral, destinat al Departament de Recursos 
Humans de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR). 

Segons consta en l’acta de constitució de la Mesa de Contractació i de qualificació de la documentació 
administrativa emesa en data 21 de desembre de 2022, van a presentar-se les empreses DELOITTE 
LEGAL, S.L.P. i PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL, S.L., les quals  tenim defectes 
esmenables, les quals van ser esmenats en temps i forma la documentació administrativa, i 
consegüentment van ser admeses a la licitació totes les empreses presentades: 

- BUFET VALLBÉ, S.L.P. 
- CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN, S.L.P. 
- DELOITTE LEGAL, S.L.P. 
- PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL, S.L. 
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- FJM ADVOCATS, S.L.P. 
- RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, S.L.P. 

 
Previ a aquest acte s’ha comunicat als licitadors a través del Perfil del Contractant de l’entitat, el resultat 
dels sobres núm. 2, contenidors dels criteris d’adjudicació ponderables mitjançant un judici de valor, el 
resultat del qual, i segons informe de valoració tècnica, de data 10 de gener de 2023, és el següent: 
 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
     55% 45% 

 
 

Ofertes 
presentades: 

 Oferta 
econòmica  Fórmules 

automàtiques 
Judicis de 

valor  
   BI   IVA     TOTAL     TOTAL 

BUFET VALLBÉ, SLP     46 46 
PricewaterhouseCooper
s Tax & Legal, S.L.     42,80 42,80 

Deloitte Legal S.L.P.     41,80 41,80 
FJM ADVOCATS SLP     39,67 39,67 
Crowe Legal y Tributario 
BCN, S.L.P.     38,69 38,69 
Ramón y Cajal 
Abogados, S.L.P.     33,37 33,37 

 
Després de la publicació del resultat de l'informe de valoració tècnica s'ha detectat un error en l'aplicació 
de la fórmula que marca la Directriu 1/2020 d'Aplicació de Fórmules de Valoració i Puntuació de les 
Proposicions Econòmica i Tècnica, específicament tractant el punt tercer de la valoració el qual pertany a 
"Protocols d'actuació del personal davant diferents situacions que és puguin originar durant el 
desenvolupament dels funcions" , s'ha aplicat la mateixa tenint en compte la puntuació del criteri sobre la 
base de 10 punts, on degué ser 9 punts, per la qual cosa el resultat de la mateixa després de la seva 
correcta aplicació és el següent: 
 
Protocols d’actuació del personal davant diferents situacions que es puguin originar durant el 
desenvolupament de les funcions (5 punts) 
 
BUFET VALLBÉ, SLP 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

        𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚    
= 9 

 
Crowe Legal y Tributario BCN, S.L.P. 
 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

        𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚    
= 7 

 
 
Deloitte Legal S.L.P 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

        𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚    
= 8 
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PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L. 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

        𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚    
= 8 

 
FJM ADVOCATS SLP 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

        𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚    
= 6 

 
Ramón y Cajal Abogados, S.L.P. 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

        𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚    
= 5 

 

 
BUFET 
VALLBÉ, 
S.L.P. 

CROWE 
LEGAL Y 
TRIBUTARIO 
BCN, S.L.P. 

DELOITTE 
LEGAL 
S.L.P 

PRICEWATERHO
USECOOPERS 
TAX & LEGAL, 
S.L. 

FJM 
ADVOCATS 
S.L.P. 

RAMÓN Y 
CAJAL 
ABOGADOS, 
S.L.P. 

Protocols d’actuació del 
personal davant diferents 
situacions que es puguin 
originar durant el 
desenvolupament de les 
funcions.                               

9 7 8 8 6 5 

 
Abans de l’obertura de la primera proposició, el secretari de la Mesa de Contractació, convida als licitadors 
presents a manifestar qualsevol dubte i a demanar els aclariments que considerin necessaris. 
 
Acte seguit es procedeix a l’obertura i revisió de les proposicions formulades per les empreses que han 
estat declarades admeses com a licitadores: 
 
BUFET VALLBÉ, SLP 
 

A) Oferta econòmica (fins a 45 punts) 
 

CONCEPTE 
PREU MÀXIM 
PER HORA  (IVA 
exclòs)  

PREU OFERT 
PER HORA (IVA 
exclòs) 

PREU OFERT 
PER HORA 
(IVA inclòs) 

Assessorament Legal Laboral Extern 200,00 €/h 120,00 €/hora 145,20 €/hora 

 
B) Criteris de avaluació automàtics fins a (10 punts) 

Els licitadors hauran de marcar amb “X” la seva resposta 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 
Formació contínua: plans de reciclatge i formació per 
a les persones que executaran el contracte. SI  3- persones. 
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(s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha 
rebut una formació o pla de reciclatge en el darrer any 
(s’atorgarà dos (2) punts per persona) 

Màxim 6 punts.  

Alda Mumbrú 
López: IX 

Jornada de Dret 
del Treball i de la 
Seguretat Social. 

Perfils 
controvertits de 

les últimes 
reformes 

legislatives; 
formació en 

Protocols per a 
prevenir i abordar 

l’assetjament 
sexual i per raó de 

sexe; i Cicle 
formatiu de la 
persona de 

referència dels 
protocols per a la 

prevenció i 
l’abordatge de 
l’assetjament 

sexual i per raó de 
sexe; i formació 
ocupació en el 
sector públic. 

 
Alba Sánchez 

Bestué: formació 
en anglès; i 

jornades 
universitàries 

d’ocupació pública 
i formació 

ocupació en el 
sector públic. 

 
Albert Moreno 

Solé: aula 
iuslaboralista; i 

formació ocupació 
en el sector 

públic. 
Vallbé aporta la 
documentació 

acreditativa d’una 
formació per 
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cadascun dels 
anteriors 

professionals, i es 
compromet a 
acreditar tota 
formació si el 

VHIR el requereix 
a tal efecte. 

 

CONCEPTE Si No 

Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, que 
les empreses que no es trobin en cap de les situacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o a 
les que estiguin obligades i en millori les condicions. 

Màxim 2 punts 

SÍ, és el 
pla 

d’igualtat 
PI-REC-
242-2019 

 
 

CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte 

fix 

Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb 
contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional). 

Màxim 2 punts 

SÍ  

100%.  
 

Vallbé es 
compromet a 
acreditar el 
percentatge 

declarat si el VHIR 
el requereix a tal 

efecte.  
 
 
PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL, S.L. 
 

A) Oferta econòmica (fins a 45 punts) 
 

CONCEPTE 
PREU MÀXIM PER 
HORA  (IVA exclòs)  

PREU OFERT PER 
HORA (IVA exclòs) 

PREU OFERT PER 
HORA (IVA inclòs) 

Assessorament Legal 
Laboral Extern 200,00 €/h 135 €/h 163,35 €/h 

 
B) Criteris de avaluació automàtics fins a (10 punts) 

Els licitadors hauran de marcar amb “X” la seva resposta 
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CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 
Formació contínua: plans de reciclatge i formació per 
a les persones que executaran el contracte. 
(s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha 
rebut una formació o pla de reciclatge en el darrer any 
(s’atorgarà dos (2) punts per persona) 

Màxim 6 punts.  

X  3 

CONCEPTE Si No 

Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, que 
les empreses que no es trobin en cap de les situacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o a 
les que estiguin obligades i en millori les condicions. 

Màxim 2 punts 

X 
 
 

CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte 

fix 
Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb 
contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional). 

Màxim 2 punts 

X  
El 100% de l’equip 

té contracte 
indefinit fix  

 
 
DELOITTE LEGAL S.L.P.  
 

A) Oferta econòmica (fins a 45 punts) 
 

CONCEPTE PREU MÀXIM PER 
HORA  (IVA exclòs)  

PREU OFERT PER 
HORA (IVA exclòs) 

PREU OFERT PER 
HORA (IVA inclòs) 

Assessorament Legal 
Laboral Extern 200,00 €/h 150,00 €/h 181,50 €/h 

 
B) Criteris de avaluació automàtics fins a (10 punts) 

Els licitadors hauran de marcar amb “X” la seva resposta 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 
Formació contínua: plans de reciclatge i formació per 
a les persones que executaran el contracte. X   
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(s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha 
rebut una formació o pla de reciclatge en el darrer any 
(s’atorgarà dos (2) punts per persona) 

Màxim 6 punts.  

CONCEPTE Si No 

Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, que 
les empreses que no es trobin en cap de les situacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o a 
les que estiguin obligades i en millori les condicions. 

Màxim 2 punts 

X 
 
 

CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte 

fix 
Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb 
contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional). 

Màxim 2 punts 

X   

 
 
FJM ADVOCATS SLP 
 

A) Oferta econòmica (fins a 45 punts) 
 

CONCEPTE 
PREU MÀXIM PER 
HORA  (IVA exclòs)  

PREU OFERT PER 
HORA (IVA exclòs) 

PREU OFERT PER 
HORA (IVA inclòs) 

Assessorament Legal 
Laboral Extern 200,00 €/h 120€/h 145,2€/h 

 
B) Criteris de avaluació automàtics fins a (10 punts) 

Els licitadors hauran de marcar amb “X” la seva resposta 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 
Formació contínua: plans de reciclatge i formació per 
a les persones que executaran el contracte. 
(s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha 
rebut una formació o pla de reciclatge en el darrer any 
(s’atorgarà dos (2) punts per persona) 

Màxim 6 punts.  

X  1 

CONCEPTE Si No 
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Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, que 
les empreses que no es trobin en cap de les situacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o a 
les que estiguin obligades i en millori les condicions. 

Màxim 2 punts 

X 
 
 

CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte 

fix 
Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb 
contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional). 

Màxim 2 punts 

X  

Tots els lletrats 
adscrits tenen 
contracte de 
caràcter fix. 

 
 
CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN, S.L.P. 
 

A) Oferta econòmica (fins a 45 punts) 
 

CONCEPTE 
PREU MÀXIM PER 
HORA  (IVA exclòs)  

PREU OFERT PER 
HORA (IVA exclòs) 

PREU OFERT PER 
HORA (IVA inclòs) 

Assessorament Legal 
Laboral Extern 200,00 €/h 149,74 €/h 181,19 €/h 

 
B) Criteris de avaluació automàtics fins a (10 punts) 

Els licitadors hauran de marcar amb “X” la seva resposta 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 
Formació contínua: plans de reciclatge i formació per 
a les persones que executaran el contracte. 
(s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha 
rebut una formació o pla de reciclatge en el darrer any 
(s’atorgarà dos (2) punts per persona) 

Màxim 6 punts.  

X  7 

CONCEPTE Si No 

Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, que 
les empreses que no es trobin en cap de les situacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o a 
les que estiguin obligades i en millori les condicions. 

Màxim 2 punts 

 
 

X 
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CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte 

fix 
Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb 
contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional). 

Màxim 2 punts 

X  100% 

 
 
RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, S.L.P. 
 

A) Oferta econòmica (fins a 45 punts) 
 

CONCEPTE PREU MÀXIM PER 
HORA  (IVA exclòs)  

PREU OFERT PER 
HORA (IVA exclòs) 

PREU OFERT PER 
HORA (IVA inclòs) 

Assessorament Legal 
Laboral Extern 200,00 €/h 190,00 €/h 229,9 €/h 

 
B) Criteris de avaluació automàtics fins a (10 punts) 

Els licitadors hauran de marcar amb “X” la seva resposta 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 
Formació contínua: plans de reciclatge i formació per 
a les persones que executaran el contracte. 
(s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha 
rebut una formació o pla de reciclatge en el darrer any 
(s’atorgarà dos (2) punts per persona) 

Màxim 6 punts.  

SI  100% 

CONCEPTE Si No 

Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, que 
les empreses que no es trobin en cap de les situacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o a 
les que estiguin obligades i en millori les condicions. 

Màxim 2 punts 

SI  
 

CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte 

fix 
Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb SI  

99% (EL 100% del 
Departament 
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contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional). 

Màxim 2 punts 

Laboral té un 
contracte fix) 

 
*  S’adjunta a la present acta l’oferta econòmica de cada empresa licitadora. 
 
 
Les empreses han presentat oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques o criteris automàtics 
conforme el previst al Plec.  
 
En conseqüència, de l’aplicació de les fórmules o criteris automàtics establerts: 
 
OFERTA ECONÒMICA.......................................................................................................FINS 45 PUNTS 
 
 

Pv = �1 − �
Ov − Om 

IL
� x �

1
VP
��  x P 

 
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 
VP = Valor de ponderació = 1 
  
*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor resultant és negatiu, 
se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS .................................................................................. FINS 10 
PUNTS 
 
Es valorarà de forma automàtica, de conformitat amb la fórmula següent: 
 

P(N) = M x (2 – N/B) 
P(N): Puntuació de l’oferta N 
M: Puntuació màxima possible 
B: Millor oferta presentada 
N: Oferta a valorar 
 
Els licitadors aportaran una declaració responsable en relació als criteris de valoració d’aquest apartat i 
abans a la adjudicació se sol·licitarà la documentació que ho acrediti.  
 

• Que l’empresa licitadora acrediti una formació contínua, així com els plans de reciclatge i formació 
per a les persones que executaran el contracte, en relació amb les característiques tècniques de 
la present licitació (s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha rebut una formació o pla 
de reciclatge en els darrer any (s’atorgarà dos (2) punts per persona).......................màxim 6 punts. 
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• Que les empreses tinguin elaborat i apliquin voluntàriament un pla d’igualtat efectiva de dones i 
homes; és a dir, que les empreses que no es trobin en cap de les situacions per a les quals la Llei 
del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o a les que estiguin 
obligades i en millori les condicions”......................................................................... màxim 2 punts. 
 

• Que la plantilla de personal que executi el contracte tingui més d'un 50% de persones 
treballadores amb contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de manera proporcional) 
.................................................................................................................................. màxim 2 punts. 

 
S’ha establert el següent quadre de puntuacions, i la conseqüent classificació dels licitadors: 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
     55% 45% 

 
 

Ofertes 
presentades: 

 Oferta 
econòmica  Fórmules 

automàtiques 
Judicis 
de valor  

   BI   IVA     TOTAL     TOTAL 

BUFET VALLBÉ, SLP 120,00 € 25,20 € 145,20 € 55 45 100 

PricewaterhouseCooper
s Tax & Legal, S.L. 135,00 € 28,35 € 163,35 € 51,63 41,91 93,54 

FJM ADVOCATS SLP 120,00 € 25,20 € 145,20 € 51 39 90 

Crowe Legal y Tributario 
BCN, S.L.P. 149,74 € 31,45 € 181,50 € 46,31 37,91 84,22 

Ramón y Cajal 
Abogados, S.L.P. 190,00 € 39,90 € 229,90 € 39,23 32,82 72,05 

Deloitte Legal S.L.P. 150,00 € 31,50 € 181,50 € - 40,91 40,91 

 
En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Acordar l’exclusió de l’empresa DELOITTE LEGAL, S.L.P., per no presentar la informació 
completa requerida a l’Annex 1 del PCAP, motiu pel qual resulta impossible determinar l’oferta econòmica 
presentada per l’empresa i per tant no se li pot atorgar cap puntuació, tot això justificat en la clàusula 8.7. 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars: “S’exclouran del procediment de contractació les ofertes 
que siguin incomplertes, anòmales, continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament els seus termes i, en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per valorar 
l'oferta o indueixin a error.” 
 
SEGON.- Que, de conformitat amb l’Annex núm. 2 del Plec de Clàusules Administratives i Particulars i a 
la clàusula 9 – “Criteris d’adjudicació” del Plec de Prescripcions Tècniques les empreses licitadores havien 
d’aportar al Sobre C declaracions responsables en relació als criteris d’avaluació automàtics. Fet que les 
empreses licitadores CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN, S.L.P., PRICEWATERHOUSECOOPERS 
TAX & LEGAL, S.L. i RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, S.L.P. no va presentar. Es proposa requerir a 
aquestes empreses l’aportació de les declaracions responsables en relació als criteris d’avaluació 
automàtics, doncs, dita presentació no comporta una modificació en la puntuació obtinguda al Sobre C, 
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ja que, van presentar l’annex 1 Model de proposta econòmica i de referències quina valoració depèn de 
fórmules automàtiques totalment complimentat. 
 
TERCER.- Que, de conformitat amb la clàusula 9 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, les propostes presentades i admeses han estat estudiades, valorades i 
ponderades d’acord amb els criteris que es troben recollits en l’Annex núm. 2 del citat Plec. 
Consegüentment, les ofertes presentades per import inferior a 180,00 € (import inferior al 10% de la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentes) són considerables presumptament anormals o 
desproporcionades. 

Ergo, d’acord amb la clàusula 10 de l’esmentat Plec, i l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició 
com a presumptament anormal o desproporcionada, l’òrgan de contractació sol·licitarà als licitadors 
afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de la seva proposició, tràmit que haurà de complimentar-se en el termini màxim de 3 dies 
hàbils. 

Es proposa requerir a les empreses licitadores BUFET VALLBÉ, S.L.P., 
PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL, S.L., FJM ADVOCATS, S.L.P. i CROWE LEGAL Y 
TRIBUTARIO BCN, S.L.P. la documentació justificativa en relació als component de la seva oferta 
econòmica presumptament anormal o desproporcionada. 

QUART.- En el present procediment de licitació relatiu contractació dels serveis d’assessorament legal 
en l’àmbit laboral, destinat al Departament de Recursos Humans de la Fundació Hospital Universitari Vall 
Hebron- Institut de Recerca (VHIR), no es proposa adjudicar a cap empresa licitadora, donat que es 
donarà audiència a les empreses licitadores perquè justifiquin la seva proposició presumptament anormal 
o desproporcionada. 
 

I sense més qüestions a tractar, s’aixeca la present sessió de la Mesa de Contractació. 

 
Barcelona, 11 de gener de 2023. 

 

 

 

 

Sra. Mireia Casamajor Castañeira 
Presidenta 
 

Sra. María de Valles Silvosa  
Vocal 1 
 

Sra. Montserrat Abad de la Vega  
Vocal 2 
 

 

 

 

 

Sra. Sira Rodrigo Bosch 
Vocal 3 

Sra. Miriam Alvarez 
Vocal 4 

Sra. Ivana Pribac 
Secretària 
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PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES QUINA  
VALORACIÓ DEPÈN DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 
El Sr. Paco Carretero Palomares amb residència a Passeig de Gràcia, 48, 3r 1a de Barcelona, de l’empresa 
BUFET VALLBÉ, SLP, assabentat de l’anunci publicat al perfil de contractant de la Fundació Hospital 
Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a 
l’adjudicació del servei d'assessorament legal en l'àmbit laboral, destinat al departament de recursos humans de 
la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR), es compromet en nom de l’empresa 
que represento a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:  
 

A) OFERTA ECONÒMICA (Fins 45 punts) 
 

CONCEPTE PREU MÀXIM PER 
HORA  (IVA exclòs) 

PREU OFERT PER 
HORA (IVA exclòs) 

PREU OFERT 
PER HORA (IVA 

inclòs) 
Assessorament Legal 

Laboral Extern 200,00 €/h 120,00 €/hora 145,20 €/hora 

 
B) CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS (Fins 10 punts) 

 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 

Formació contínua: plans de reciclatge i formació per 
a les persones que executaran el contracte. 
(s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha 
rebut una formació o pla de reciclatge en el darrer 
any (s’atorgarà dos (2) punts per persona)  
Màxim 6 punts.  

SI  

3- persones. 
 

Alda Mumbrú 
López: IX Jornada 
de Dret del Treball 

i de la Seguretat 
Social. Perfils 

controvertits de 
les últimes 
reformes 

legislatives; 
formació en 

Protocols per a 
prevenir i abordar 

l’assetjament 
sexual i per raó de 

sexe; i Cicle 
formatiu de la 

persona de 
referència dels 

protocols per a la 
prevenció i 

l’abordatge de 
l’assetjament 

sexual i per raó de 
sexe; i formació 
ocupació en el 
sector públic. 
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Alba Sánchez 
Bestué: formació 

en anglès; i 
jornades 

universitàries 
d’ocupació pública 

i formació 
ocupació en el 
sector públic. 

 
Albert Moreno 

Solé: aula 
iuslaboralista; i 

formació ocupació 
en el sector públic. 

 
Vallbé aporta la 
documentació 

acreditativa d’una 
formació per 
cadascun dels 

anteriors 
professionals, i es 

compromet a 
acreditar tota 
formació si el 

VHIR el requereix 
a tal efecte. 

CONCEPTE Si No 

Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, que 
les empreses que no es trobin en cap de les situacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o 
a les que estiguin obligades i en millori les condicions. 
Màxim 2 punts 

SÍ, és el pla 
d’igualtat 
PI-REC-

242-2019 

 
 

CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte 

fix 

Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb 
contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional). 
Màxim 2 punts 

SÍ  

100%. 
 

Vallbé es 
compromet a 
acreditar el 
percentatge 

declarat si el VHIR 
el requereix a tal 

efecte. 
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I per a que així consti i produeixi els efectes oportuns en el present procediment, signo la present oferta 
a Barcelona, a la data de la signatura. 
 
 
 
 
 
Signat: Paco Carretero Palomares 
Conseller delegat de Bufet Vallbé, SLP 



 

PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L., Paseo de la Castellana nº 259-B, 28046, Madrid, España 
T: +34 915 684 400 F: +34 913 083 566, www.pwc.com/es 
 
R. M. Madrid, hoja M-131.818, folio 132, tomo 8.168, libro 0, sección 8ª. CIF: B-80 909278  
 
 
 

 
ANNEX NÚM. 1 

 
PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES  QUINA VALORACIÓ 

DEPÈN DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 
 
 
La Sra. Estíbaliz Pérez Aramburu, amb residència a Madrid carrer Paseo de la 
Castellana núm. 259B, de l’empresa PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L. 
assabentat de l’anunci publicat al perfil del contractant i de les condicions i requisits 
que s’exigeixen per a l’adjudicació del servei de  “assessorament legal en l'àmbit 
laboral, destinat al departament de recursos humans de la Fundació Hospital 
Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR)”, es compromet en nom de 
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L. a realitzar-les amb estricta subjecció a les 
següents condicions:  

 
 

1. Criteris avaluables amb fórmules automàtiques 
...........................(MÀXIM 55 punts) 
 

A) OFERTA ECONÒMICA (Fins 45 punts) 
 
 

CONCEPTE 
PREU MÀXIM 
PER HORA  (IVA 
exclòs)  

PREU OFERT PER 
HORA (IVA 
exclòs) 

PREU OFERT 
PER HORA (IVA 

inclòs) 
Assessorament Legal 
Laboral Extern 

200,00 €/h 135€/h 163,35€/h 

 
 
 
 

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS (Fins 10 punts) 
 
 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 
Formació contínua: plans de reciclatge i 
formació per a les persones que executaran el 
contracte. (s’entendrà que es compleix amb 

X  3 



 
 

2 de 2 páginas 

aquest criteri si s’ha rebut una formació o pla de 
reciclatge en el darrer any (s’atorgarà dos (2) 
punts per persona)  
Màxim 6 punts.  

CONCEPTE Si No 

Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, 
que les empreses que no es trobin en cap de les 
situacions per a les quals la Llei del Parlament 
de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol, obliga a 
tenir el referit pla, o a les que estiguin obligades i 
en millori les condicions. 
Màxim 2 punts 

X 
 
 

CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte 

fix 
Plantilla de personal que executi el contracte 
tingui més d'un 50% de persones treballadores 
amb contracte de treball de caràcter fix (es 
valorarà de manera proporcional). 
Màxim 2 punts 

X  

El 100% de 
l’equip té 
contracte 

indefinit  fix 

 
 
 
 
 
 
 

Signat: PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L. 
               Dª. Estíbaliz Pérez Aramburu 
  Apoderada 
  
 

 

Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 

 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un 
import i/o termini superior al de licitació) 

 
 
 

44160779C 
ESTIBALIZ PEREZ 
(R: B80909278)

Digitally signed by 
44160779C ESTIBALIZ 
PEREZ (R: B80909278) 
Date: 2022.12.19 
19:23:02 +01'00'
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MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES  QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE 
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

El Sr. Francesc José María Sánchez amb residència a Barcelona -08037, Avda. Diagonal núm. 392 3er 2ª 
i 4art 2ª. de l’empresa FJM ADVOCATS SLP assabentat de l’anunci publicat a la plataforma de 
contractació  de “Contractació 
dels serveis d'assessorament legal en l'àmbit laboral, destinat al departament de recursos humans de la 
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR)” es compromet en nom (propi o 
de l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:  

CONCEPTE PREU MÀXIM PER 
HORA  (IVA exclòs)  

PREU OFERT PER 
HORA (IVA exclòs) 

PREU OFERT PER 
HORA (IVA inclòs) 

120€/h 145,2€/h 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 

x  1 

CONCEPTE Si No 

x

CONCEPTE Si No Percentatge de 
persones 



Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
(VHIR-ULC-FOR-005)

treballadores 
amb contracte fix 

x

Tots els lletrats 
adscrits tenen 
contracte de 
caràcter fix. 

Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 
superior al de licitació) 

NOMBRE 
JOSE MARIA 
SANCHEZ 
FRANSEC - 
NIF 
36554476R

Firmado 
digitalmente por 
NOMBRE JOSE 
MARIA SANCHEZ 
FRANSEC - NIF 
36554476R 
Fecha: 2022.12.19 
17:21:38 +01'00'



MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ
DEPÈN DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

El Sr. Javier Llorente Busquets amb residència a Barcelona, Avinguda Diagonal, 429, 
5ª planta, 08036 de Barcelona, de l'empresa Crowe Legal y Tributario BCN, S.L.P. 
assabentat  de l'anunci  publicat al perfil del contractant de la Generalitat de 
Catalunya i de les  condicions  i  requisits que s'exigeixen pera l'adjudicació  dels
Serveis d’assessorament legal en l’àmbit laboral, destinat al Departament de Recursos 
Humans de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (VHIR),
es compromet en nom de l’empresa que representa a realitzar-les amb estricta 
subjecció a les següents condicions:

1. Criteris avaluables amb fórmules automàtiques..................... (MÀXIM 55 punts)

A) OFERTA ECONÒMICA (Fins 45 punts)

CONCEPTE PREU MÀXIM PER 
HORA (IVA EXCLÒS)

PREU OFERT PER 
HORA (IVA EXCLÒS)

PREU OFERT PER 
HORA (INVA INCLÓS)

ASSESSORAMENT 
LEGAL LABORAL

EXTERN
200,00 €/h 149,74 €/h 181,19 €/h

B) CRITERIS D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICS (Fins 10punts)

CONCEPTE Si No
Nº de persones 
amb formació

continua
Formació contínua: plans de reciclatge i formació per a
les persones que executaran el contracte (s’entendrà
que es compleix amb aquest criteri si s'ha rebut una 
formació o pla de reciclatge en el darrer any (s’atorgarà
dos (2) punts per persona)
Màxim 6 punts.

X 7

CONCEPTE Si No

Pla d'igualtat efectiva de dones ihomes, és a dir, que 
les empreses que noes trobin en capde lessituacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o 
a les que estiguin obligades ien millori les condicions.
Màxim 2 punts

X



CONCEPTE Si No

Percentatge de 
persones 

treballadores
amb contracte fix

Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb 
contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de
manera proporcional).
Màxim 2 punts

x 100%

Signat,

Sr. Javier Llorente Busquets 
CROWE LEGAL Y TRIBUTARIO BCN, S.L.P.
Soci Apoderat

Termini de validesa de la oferta ......................... 4 mesos

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o 
termini superior al de la licitació)

46622929C 
JAVIER LLORENTE 
BUSQUETS (R: 
B63570170)

Firmado digitalmente 
por 46622929C JAVIER 
LLORENTE BUSQUETS (R: 
B63570170) 
Fecha: 2022.12.20 
11:02:16 +01'00'
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ANNEX NÚM. 1 
 
 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES  QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE 
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 
 
D. Ramón Fernandez-Aceytuno Sáenz de Santa María con DNI 29186620B y D. Federico Lara González 
con DNI 011721996 amb residència a Madrid carrer Almagro núm. 16, de l’empresa Ramon y Cajal 
Abogados S.L.P con CIF ESB80340896., assabentat de l’anunci publicat al plataforma de contractació de 
la Generalitat de Catalunya. i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del servei de  
“d'assessorament legal en l'àmbit laboral que precisa la Direcció de Recursos Humans de la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron-Institut de Recerca (VHIR)”, es compromet en nom Ramón y Cajal 
Abogados S.L.P. a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:  
 
 

1. Criteris avaluables amb fórmules automàtiques ...........................(MÀXIM 55 punts) 
 

A) OFERTA ECONÒMICA (Fins 45 punts) 
 
 

CONCEPTE 
PREU MÀXIM PER 
HORA  (IVA exclòs)  

PREU OFERT PER 
HORA (IVA exclòs) 

PREU OFERT PER 
HORA (IVA inclòs) 

Assessorament Legal 
Laboral Extern 200,00 €/h 190,00 €/h 229,9 €/h 

 
 
 
 

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS (Fins 10 punts) 
 
 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 
Formació contínua: plans de reciclatge i formació per 
a les persones que executaran el contracte. 
(s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha 
rebut una formació o pla de reciclatge en el darrer any 
(s’atorgarà dos (2) punts per persona)  
Màxim 6 punts.  

SI  100% 

CONCEPTE Si No 

Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, que 
les empreses que no es trobin en cap de les situacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o 
a les que estiguin obligades i en millori les condicions.

SI 
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Màxim 2 punts 

CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte fix 

Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb 
contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional). 
Màxim 2 punts 

SI  

99% (EL 100% del 
Departament 
Laboral té un 
contracte fix) 

 
 
 
 

Signat, a Madrid a 19 de desembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
Ramón Fernandez – Aceytuno     Federico Lara González. 
Sáenz de Santa Maria.  
 
 

 
Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 

 
(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 

superior al de licitació) 
 

 

NOMBRE LARA 
GONZALEZ 
FEDERICO - NIF 
01172199G

Firmado digitalmente 
por NOMBRE LARA 
GONZALEZ FEDERICO 
- NIF 01172199G 
Fecha: 2022.12.19 
13:49:21 +01'00'

FERNANDEZ 
ACEYTUNO SAENZ 
DE SANTA MARIA 
RAMON - 29186620B

Firmado digitalmente por 
FERNANDEZ ACEYTUNO 
SAENZ DE SANTA MARIA 
RAMON - 29186620B 
Fecha: 2022.12.19 15:45:39 
+01'00'
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ANNEX NÚM. 1 
 
 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES  QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE 
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 
 
El Sr. / La Sra. SALVI PAGÈS CUSPINERA, amb residència a BARCELONA, carrer AVINGUDA 
DIAGONAL. núm. 654 (08034), de l’empresa DELOITTE LEGAL, S.L.P. assabentat de l’anunci publicat a 
la Plataforma de Contractació del Sector Públic i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a 
l’adjudicació del servei de  “Assessorament Legal en l’Àmbit Laboral Destinat al Departament de Recursos 
Humans de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)”, es compromet en 
nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:  
 
 

1. Criteris avaluables amb fórmules automàtiques ...........................(MÀXIM 55 punts) 
 

A) OFERTA ECONÒMICA (Fins 45 punts) 
 
 

CONCEPTE 
PREU MÀXIM PER 
HORA  (IVA exclòs)  

PREU OFERT PER 
HORA (IVA exclòs) 

PREU OFERT PER 
HORA (IVA inclòs) 

Assessorament Legal 
Laboral Extern 200,00 €/h 150,00 €/h 181,50 €/h 

 
 
 
 

B) CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS (Fins 10 punts) 
 
 

CONCEPTE Si No 
Nº de persones 
amb formació 

continua 
Formació contínua: plans de reciclatge i formació per 
a les persones que executaran el contracte. 
(s’entendrà que es compleix amb aquest criteri si s’ha 
rebut una formació o pla de reciclatge en el darrer any 
(s’atorgarà dos (2) punts per persona)  
Màxim 6 punts.  

X   

CONCEPTE Si No 

Pla d’igualtat efectiva de dones i homes, és a dir, que 
les empreses que no es trobin en cap de les situacions 
per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 
17/2015, de 21 de juliol, obliga a tenir el referit pla, o 
a les que estiguin obligades i en millori les condicions. 

X 
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Màxim 2 punts 

CONCEPTE Si No 

Percentatge de 
persones 

treballadores 
amb contracte fix 

Plantilla de personal que executi el contracte tingui 
més d'un 50% de persones treballadores amb 
contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional). 
Màxim 2 punts 

X   

 
 
 
 

Signat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 

 
(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 

superior al de licitació) 
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