
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 3) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 1 de juny de 2017 
Inici: 11.03 hores 
Fi: 11.35 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
Presidenta: Magalí Miracle Rigalós Primera tinent d’alcalde 
Vocals: Sergi Ribas Beltrán Secretari municipal 
 Sònia López Martínez Interventora municipal 
 Núria Sala Castellón Tècnica d’Administració General 
 Anna Ayllo Mohino Tècnica d’Administració General 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Assisteixen també: Beatriz Rosado (De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP), Xavier Bonet 
(Arc, Despatx d’Advocats i Consultors, SLP) i Jaume Figueras (UTE Garfiech Advocats). 
 
Ordre del dia: 
 

1) Informació de les puntuacions atorgades pel contingut dels sobres 2 (documentació 
tècnica) en la licitació del contracte per a la prestació del servei d’assistència i 
defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni 

2) Obertura dels sobres 3 (proposta econòmica) 
3) Dictamen per a l’adjudicació del contracte 

 
Antecedents: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 11.01.2017, va aprovar l’expedient de contractació 
per a la prestació del servei d’assistència i defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. L’expedient inclou el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regular la contractació. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb publicació del 
corresponent anunci al Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han presentat 9 pliques per optar al contracte: 

 
- De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP 
- Roqueta - Torras Advocats 
- Fornell Consultors SLP 
- Jaume Figueras Coll, Marius Garcia Andrade i Enrique Garcia Echegoyen (UTE 

Garfiech Advocats) 
- Arc, Despatx d’Advocats i Consultors, SLP 
- Marta Beatriz Loza Arcusa (Bufete Pérez-Calonge) 
- Eduard Turon Miranda 
- Iuris Forma SLP 



- Pérez López, Advocats Associats, SLP   
 
En data 09.03.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació de dos dels 
licitadors no era correcta: 
 
• La declaració responsable del compliment de les condicions establertes legalment per 

contractar amb l’Administració presentada per De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP no 
s’ajustava al model del Plec de clàusules administratives particulars.  
 

• En el sobre presentat per Marta Beatriz Loza Arcusa s’indicava que aquesta persona 
forma part integrant del Bufete Pérez-Calonge, juntament amb els advocats col·legiats 
Maria Bolivia Loza Arcusa i José Antonio Garcia González, els quals presentaven també 
la declaració responsable del compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb l’Administració. No quedava clar, però, si Bufete Pérez-Calonge té 
personalitat jurídica pròpia i, en cas afirmatiu, qui ostenta la representació de la societat. 

 
Es va atorgar a ambdós licitadors un termini de 3 dies per esmenar les deficiències 
observades per la Mesa. 
 
En aquest termini De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP va presentar una nova declaració 
responsable ajustada al model. 
 
I, d’altra banda, Marta Beatriz Loza Arcusa va dir en la seva resposta que Bufete Pérez-
Calonge és un nom amb efectes només comercials, amb manca de tota personalitat jurídica, 
per la qual cosa no existeix representant, essent ella mateixa, Marta Beatriz Loza Arcusa, 
persona física que licita.   
 
En data 06.04.2017 la Mesa de contractació es va reunir de nou i va considerar esmenada 
la mancança observada en la documentació presentada per De la Cruz, Advocats 
Urbanistes, SLP i, en conseqüència, va declarar admès aquest licitador.   
 
Respecte de la resposta de Marta Beatriz Loza Arcusa, atès que –segons afirma la 
interessada- el licitador és persona física, això transforma al contingut del sobre 1 (amb 
declaracions responsables de 3 advocats integrants d’un bufete que no té personalitat 
jurídica, els quals no manifesten cap intenció de constituir-se en Unió Temporal 
d’Empreses). Per aquest motiu els membres de la Mesa van acordar, per unanimitat, 
proposar a l’òrgan de contractació la inadmissió d’aquesta plica. 
 
En la mateixa sessió de 06.04.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 2 
(documentació tècnica) de les 8 pliques declarades admeses. 

 
Comprovat el contingut dels sobres per part dels membres de la Mesa, s’acordà que les 
tècniques d’Administració General, Núria Sala i Anna Ayllo, juntament amb el secretari 
municipal, Sergi Ribas, es reunissin per estudiar a fons la documentació i fer-ne la valoració 
oportuna, d’acord amb els criteris que s’indiquen a la clàusula 11 del Plec de clàusules 
administratives particulars.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
En data 26.05.2017 les referides tècniques d’Administració General i el secretari municipal 
han emès un informe conjunt, valorant les propostes tècniques presentades pels 8 licitadors 
admesos. L’informe diu textualment: 



 
Mètode d’avaluació i puntuació 
 
En aquest apartat es procedeix a descriure la metodologia i el procés emprats per a l’avaluació, 
valoració i puntuació de les ofertes presentades, pel que fa al sobre 2, criteris subjectes a un 
judici de valor. 
 
El plec determina 30 punts per la presentació del Pla d’execució de treballs (apartat 1) i 5 per 
les millores tecnològiques (apartat 2). 
 
En concret, respecte el Pla d’execució dels treballs es valoren els següents apartats: 
 
a) El temps de resposta per a l’emissió d’informes  
b) La disponibilitat per atendre consultes  
c) La validació de la fiabilitat de la informació detallada  
d) La metodologia en el plantejament de la defensa de l’Ajuntament en els diferents processos 

judicials  
e) La informació en el decurs dels diferents processos judicials  
f) L’anàlisi de les millores jurídiques que es poden operar en els expedients que tramita 

l’Ajuntament  
g) La disponibilitat per a reunions  
h) Qualsevol altra aportació que sigui considerada important  
 
Raonament de la puntuació  
 
PLA DE TREBALL (apartat 1) 
 

a) El temps de resposta per a l’emissió d’informes:  
 
Plica 1.- De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP: Es proposa l’elaboració setmanal d’informes 
de seguiment, així com l’elaboració d’informes específics en el termini de 5 dies com a criteri 
general i 10 dies hàbils per temes de més complexitat.  
Plica 2.- Roqueta-Torras Advocats: Proposen l’elaboració d’escrits en resposta a consultes 
en un dia hàbil, sense especificar que l’escrit tingui contingut d’informe jurídic.  
Plica 3.- Fornell Consultors SLP: Es proposa l’emissió d’informes en 5 dies hàbils com a 
criteri general i 10 si es tracta de temes de gran complexitat, tal i com fa la plica número 1. 
Plica 4.- UTE Garfiech Advocats: Es proposa el lliurament d’informes en 8 dies hàbils, termini 
superior a les pliques 1 i 3. 
Plica 5.- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP: No es determina el temps per 
l’emissió d’informes. 
Plica 6.- Eduard Turon Miranda: Es proposa el lliurament d’informes en 8 dies hàbils, igual 
que la plica núm. 4. 
Plica 7.- Iuris Forma SLP: Es proposa el lliurament d’informes en 5 dies hàbils, tal i com fan 
les pliques 1 i 3. 
Plica 8.- Pérez López, Advocats Associats, SLP: Es proposa el lliurament d’informes en 5 
dies hàbils només per informes relatius a procediments judicials, sense fer esment a altres.  
 

b) La disponibilitat per atendre consultes:  
 
Plica 1.- De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP: Ofereixen atenció telefònica immediata i 
resposta telemàtica en el termini màxim d’una hora. 
Plica 2.- Roqueta-Torras Advocats: Ofereixen resposta verbal immediata quan sigui possible, 
i en un màxim de tres hores hàbils si la immediata no és possible, tant per consultes verbals, 
telefòniques com per correu electrònic. Per tant, el temps de resposta és similar a l’anterior. 
Plica 3.- Fornell Consultors SLP: Ofereixen atenció telefònica i via mail amb resposta 
immediata i, si es necessari, un primer estudi a les 24 hores. Per tant, el temps de resposta és 
similar a les anteriors. 
Plica 4.- UTE Garfiech Advocats: Ofereixen atenció telefònica immediata i resposta 
immediata si és possible, o l’endemà de la consulta per aquelles consultes complexes. Així 



mateix proposen resposta per correu electrònic també de les consultes telefòniques per la 
constància de la resposta. Per tant, el temps de resposta és similar a les anteriors. 
Plica 5.- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP: Ofereixen atenció telefònica i via mail 
amb resposta immediata, amb un temps màxim de resposta de 24 hores. Per tant, el temps de 
resposta és similar a les anteriors. 
Plica 6.- Eduard Turon Miranda: Ofereixen atenció telefònica immediata i, en cas 
d’indisponiblitat, compromís de retorn a les 4 hores. Pel correu electrònic el termini màxim de 
resposta serà de 24 hores en cas de consultes de caràcter senzill. El temps de resposta és 
superior a les anteriors pliques. 
Plica 7.- Iuris Forma SLP: Ofereixen atenció telefònica immediata en horari de 8 a 8, i 
resposta en 1 hora, o 3 hores si cal resposta fonamentada verbal, i 5 hores per resposta 
fonamentada per escrit tipus nota. En comparació a la resta de pliques, aquesta és la que 
ofereix un servei més complert. 
Plica 8.- Pérez López, Advocats Associats, SLP: No comenta el temps de resposta a 
consultes.  
 

c) La validació de la fiabilitat de la informació detallada:  
 
Plica 1.- De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP: La informació exposada al plec es considera 
fiable i adequada. 
Plica 2.- Roqueta-Torras Advocats: La informació exposada al plec es considera fiable i 
adequada. 
Plica 3.- Fornell Consultors SLP: La informació exposada al plec es considera fiable i 
adequada. 
Plica 4.- UTE Garfiech Advocats: La informació exposada al plec es considera fiable i 
adequada. 
Plica 5.- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP: La informació exposada al plec es 
considera fiable i adequada. 
Plica 6.- Eduard Turon Miranda: La informació exposada al plec es considera fiable i 
adequada. 
Plica 7.- Iuris Forma SLP: La informació exposada al plec es considera fiable i adequada. 
Plica 8.- Pérez López, Advocats Associats, SLP: La informació exposada al plec es 
considera fiable i adequada. 
 

d) La metodologia en el plantejament de la defensa de l’Ajuntament en els diferents 
processos judicials:  
 
Plica 1.- De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP: La metodologia exposada es considera 
adequada; es valora positivament el suport en la preparació d’expedients per actuacions 
judicials i la preparació de les proves testificals en seu municipal. 
Plica 2.- Roqueta-Torras Advocats: La metodologia exposada es considera adequada; es 
valora la informació de les novetats legislatives i judicials, la primera valoració de les 
implicacions jurídiques i econòmiques, anàlisi preliminar dels diferents procediments judicials i 
la seva valoració. En conjunt, l’oferta és més completa que la plica anterior. 
Plica 3.- Fornell Consultors SLP: La metodologia exposada es considera adequada; es 
valora la reunió prèvia per establir el plantejament de la defensa, l’estudi de la viabilitat del 
procediment previ a l’inici del procediment i seguiment específic amb el secretari municipal. 
L’oferta es considera completa en el mateix grau que la plica núm. 2. 
Plica 4.- UTE Garfiech Advocats: La metodologia exposada es considera adequada; es 
valora la proposta de reunió prèvia per treballar i dissenyar la defensa amb redacció d’informe 
al respecte. No obstant, comparativament amb les ofertes anteriors no s’observa una 
preparació i seguiment tant exhaustiu. 
Plica 5.- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP: La metodologia exposada es 
considera adequada; es valora  la informació de la viabilitat de defensa, com la informació de 
les possibles conseqüències. Així mateix, suport en la preparació de l’expedient administratiu i 
de la prova i la confecció d’un informe jurídic sobre l’expedient. L’oferta es considera completa 
en el mateix grau que les pliques núm. 2 i 3. 



Plica 6.- Eduard Turon Miranda: La metodologia exposada es considera adequada, si bé 
comparativament amb les ofertes 2, 3 i 5 no s’observa una preparació i seguiment tant 
exhaustiu. 
Plica 7.- Iuris Forma SLP: La metodologia exposada es considera adequada, es valora la 
reducció genèrica dels terminis a la meitat, si bé comparativament amb les pliques 2, 3 i 5 
l’oferta no és tant completa. 
Plica 8.- Pérez López, Advocats Associats, SLP: La metodologia exposada es considera 
adequada, si bé comparativament amb les ofertes 2, 3 i 5 no s’observa una preparació i 
seguiment tant exhaustiu. 
 

e) La informació en el decurs dels diferents processos judicials: 
 
Plica 1.- De la Cruz, Advocats Urbanistes SLP: Pel que fa a la informació en el decurs dels 
procediments es valora el facilitar els documents processals 5 dies anteriors al venciment del 
termini per revisió municipal 
Plica 2.- Roqueta-Torras Advocats: Pel que fa a la informació en el decurs dels procediments 
es valora la tramesa dels documents a les 24 hores de la notificació, seguiment dels expedients 
i actualització mensual d’aquest. L’oferta és semblant a l’anterior. 
Plica 3.- Fornell Consultors SLP: Pel que fa a la informació en el decurs dels procediments 
es valora positivament facilitar els documents processals 5 dies anteriors al venciment del 
termini per revisió municipal i la tramesa en 24 hores de la notificació. L’oferta és semblant a 
les anteriors. 
Plica 4.- UTE Garfiech Advocats: Pel que fa a la informació en el decurs dels procediments 
es valora el facilitar els documents processals 5 dies anteriors al venciment del termini per 
revisió municipal i la informació immediata via electrònica de totes les actuacions. L’oferta és 
semblant a les anteriors. 
Plica 5.- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP: Pel que fa a la informació en el 
decurs dels procediments es valora positivament la informació immediata i l’entrevista personal. 
L’oferta és semblant a les anteriors. 
Plica 6.- Eduard Turon Miranda: Pel que fa a la informació en el decurs  dels procediments es 
valora el facilitar els documents processals 5 dies anteriors al venciment del termini per revisió 
municipal i remissió de la documentació en màxim 2 dies. En comparació amb les anteriors, el 
termini de remissió de la informació és superior. 
Plica 7.- Iuris Forma SLP: Pel que fa a la informació en el decurs dels procediments es valora 
el compromís d’immediatesa, si bé la descripció és excessivament genèrica. 
Plica 8.- Pérez López, Advocats Associats, SLP: Pel que fa a la informació en el decurs dels 
procediments es valora el compromís de comunicació constant, sense efectuar més 
especificacions en quant a termini, com si fan les altres propostes. 
 

f) L’anàlisi de les millores jurídiques que es poden operar en els expedients que tramita 
l’ajuntament: 
 
Plica 1.- De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP: Es valora la redacció de reparcel·lacions, 
expropiacions, valoracions i altres expedients de naturalesa urbanística. 
Plica 2.- Roqueta-Torras Advocats: Es valora la realització d’informe i anàlisi dels 
procediments en tràmit.  
Plica 3.- Fornell Consultors SLP: Es valora la realització d’informe i anàlisi dels procediments 
en tràmit susceptibles de ser judicialitzats i l’informe mensual dels actes processals. 
Comparativament, aquesta proposta és la més completa. 
Plica 4.- UTE Garfiech Advocats: Es valora la revisió dels procediments, per evitar problemes 
judicials per qüestions formals. 
Plica 5.- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP: Es valora el suport a Secretaria i 
Intervenció en la realització d’informes. Comparativament, aquesta proposta, conjuntament 
amb la 3, és la més completa. 
Plica 6.- Eduard Turon Miranda: No se’n valoren. 
Plica 7.- Iuris Forma SLP: No se’n valoren. 
Plica 8.- Pérez López, Advocats Associats, SLP: No se’n valoren 
 

g) La disponibilitat per reunions: 



 
Plica 1.- De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP: Es valora l’assistència a reunions quan sigui 
requerit, fins i tot en el cas que es produeixin fora d’horari. Es fa constar que no s’especifica 
quan temps transcorre entre la petició de reunió i la realització de la mateixa. 
Plica 2.- Roqueta-Torras Advocats: Es proposen reunions de seguiment bimensual, o bé les 
que siguin requerides per l’Ajuntament, sense especificar el temps que transcorre entre la 
petició de reunió i la realització de la mateixa, o si aquesta es realitza o no fora de l’horari 
d’atenció. La descripció és massa genèrica. 
Plica 3.- Fornell Consultors SLP: Es valora la plena disponibilitat i la concreció en els 
terminis, establint un termini màxim de tres dies hàbils entre la petició i la realització de la 
reunió.  
Plica 4.- UTE Garfiech Advocats: Es proposen reunions a petició de l’Ajuntament a les 12 
hores del seu requeriment, millorant el termini de la plica anterior. 
Plica 5.- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP: Es valora la proximitat geogràfica i la 
facilitat de desplaçament a l’Ajuntament, si bé no concreta termini. 
Plica 6.- Eduard Turon Miranda: Es valora la possibilitat de ser a l’ajuntament quan calgui pel 
temps addicional que calgui, el termini màxim de reunió no serà superior als dos dies des de la 
petició. Aquesta és l’oferta més completa en comparació amb la resta de pliques. 
Plica 7.- Iuris Forma SLP: Es valora la possibilitat de reunions a les 24 hores de la seva 
petició, per tant, en un termini similar a la plica 4. 
Plica 8.- Pérez López, Advocats Associats, SLP: Es valora la possibilitat de 3 reunions per 
trimestre, ampliables a 12 més anuals. No concreta més, massa genèrica. 
 

h) Qualsevol altre aportació que sigui considerada important: 
 
Plica 1.- De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP: Com a altres aportacions es valora la 
redacció de propostes de Junta, Ple i Resolucions, la realització de feines a despatx quan el 
temps a les dependencies municipals no sigui suficient, així com l’accés a bases de dades 
jurídiques de les que disposa el despatx.  
Plica 2.- Roqueta-Torras Advocats: Com a altres aportacions es valora la proposa de dues 
sessions formatives de 2 hores sobre temes jurídics que afectin a l’Ajuntament, si bé no es 
valora tant com l’anterior doncs les aportacions que s’ofereixen a la plica 1 són més importants. 
Plica 3.- Fornell Consultors SLP: Com a altres aportacions es valoren les dues hores de més 
respecte de l’atenció presencial. Aquesta proposta es valora en termes equivalents a la plica 
núm. 1. 
Plica 4.- UTE Garfiech Advocats: Com a altres aportacions es proposa el doble d’hores 
d’assistència de les previstes al plec.  Aquesta proposta és la que es puntua millor en tant que 
suposa una aportació que millora substancialment la prestació del servei. 
Plica 5.- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP: Com a altres aportacions es valoren 
l’accés a bases de dades jurídiques de les que disposa el despatx. Es valora en termes similar 
a la plica 2 per no tenir especial rellevància en la prestació del servei. 
Plica 6.- Eduard Turon Miranda: Com a altres aportacions es valora la disponibilitat de ser a 
l’Ajuntament quan calgui i pel tems que calgui, sense més concreció al respecte. La descripció 
és massa genèrica i no permet avaluar correctament la proposta. 
Plica 7.- Iuris Forma SLP: Com a altres aportacions es valora la redacció i revisió de tota 
mena de documents de contingut jurídic, la participació en grups de treball, reunions i 
processos negociadors, i la informació sobre novetats legislatives. Es valora en termes 
equivalents a les pliques 1 i 3 per suposar una millora en la prestació del servei, si bé trobant-
se per sota de la plica 4. 
Plica 8.- Pérez López, Advocats Associats, SLP: Com a altres aportacions, no se’n valoren.   
 
D’acord amb l’exposat, en aquest apartat del Pla de treball s’obtenen els següents resultats: 
 

Licitadors Puntuació del Pla de treball (fins a 30 punts) 
1. De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP 24,5 
2. Roqueta-Torras Advocats 23,0 
3. Fornell Consultors SLP 26,5 
4. UTE Garfiech Advocats  23,0 
5. ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP  19,5 



6. Eduard Turon Miranda 20,0 
7. Iuris Forma SLP 24,5 
8. Pérez López, Advocats Associats, SLP 11,5 

 
MILLORES EN SISTEMES TECNOLÒGICS (apartat 2) 
 
Plica 1.- De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP: Es proposa accés a la informació a través 
de Drop Box. Aquest sistema no es considera tant àgil i segur com el de les pliques 3, 4 i 5. 
Plica 2.- Roqueta-Torras Advocats: Es proposa accés a la informació a través de sistema per 
determinar, digitalitzat, per l’enviament i remissió d’informes de seguiment, notificacions i altres. 
Fan constar que la proposta es pot modificar per adaptar-se a les necessitats que es plantegin 
en el desenvolupament del contracte. Aquest sistema no es considera tant àgil i segur com el 
de les pliques 3, 4 i 5. 
Plica 3.- Fornell Consultors SLP: Es proposa accés a la informació a través del programa 
kmaleon, amb accés remot.  
Plica 4.- UTE Garfiech Advocats: Es proposa accés a la informació a través del seu programa 
de gestió amb accés remot. 
Plica 5.- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP: Es proposa accés a la informació a 
través del programa kmaleon, amb accés remot.   
Plica 6.- Eduard Turon Miranda:  Es proposa accés a la informació a través d’excel i word i 
xarxa tipus dropbox.  
Plica 7.- Iuris Forma SLP: Es proposa accés a la informació a través del seu programa de 
gestió, amb accés remot. Aquest sistema no es considera tant àgil i segur com el de les pliques 
3, 4 i 5. 
Plica 8.- Pérez Lopez Advocats Associats SLP: Es proposa el programari amb els mínims, i 
aporta l’empresa spa soft.sl per suport informàtic, sense especificar les millores tecnològiques 
en relació a la gestió dels expedients. 
 
D’acord amb l’exposat, en aquest apartat de millores en sistemes tecnològics s’obtenen els 
següents resultats: 
 

Licitadors 
Puntuació millores en els sistemes tecnològics  

(fins a 5 punts) 
1. De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP 2,0 
2. Roqueta-Torras Advocats 5,0 
3. Fornell Consultors SLP 5,0 
4. UTE Garfiech Advocats  5,0 
5. ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP  5,0 
6. Eduard Turon Miranda 2,0 
7. Iuris Forma SLP 5,0 
8. Pérez López, Advocats Associats, SLP 1,5 

 
Conclusió 
 
Fruit de l’anàlisi de les pliques i de la suma de les puntuacions obtingudes en els dos apartats 
previstos, n’han resultat les següents puntuacions globals pel que fa a la valoració dels criteris 
que depenen d’un  judici de valor: 
 

Licitadors 
Suma de la puntuació dels criteris que depenen d’un 

judici de valor (fins a 35 punts) 
1. De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP 26,5 
2. Roqueta-Torras Advocats 28,0 
3. Fornell Consultors SLP 31,5 
4. UTE Garfiech Advocats  28,0 
5. ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP  24,5 
6. Eduard Turon Miranda 22,0 
7. Iuris Forma SLP 29,5 
8. Pérez López, Advocats Associats, SLP 13,0 

 



La Mesa de contractació pren coneixement de l’informe transcrit i fa seves les puntuacions 
atorgades pels criteris que depenen d’un judici de valor. 
  
A continuació s’obren els sobres 3 (proposta econòmica), amb el següent resultat: 
 

Licitadors 
Preu del servei 

d’assessorament jurídic 
(import de licitació: 1.200 € 

mensuals, IVA exclòs) 

Percentatges de baixa sobre 
els preus unitaris de licitació 
en els grups: 

a b c d 
1. De la Cruz, Advocats Urbanistes, SLP 876 €/mes, IVA exclòs 27% 27% 27% 27% 
2. Roqueta-Torras Advocats 43.400 €, IVA exclòs 25% 20% 25% 20% 
3. Fornell Consultors SLP 950 €/mes, IVA exclòs 15% 20% 20% 15% 
4. UTE Garfiech Advocats  1.080 €/mes, IVA exclòs 12% 10% 13% 10% 
5. ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP  1.099 €/mes, IVA exclòs 10% 10% 10% 10% 
6. Eduard Turon Miranda No consta oferta 20% 20% 20% 20% 
7. Iuris Forma SLP 1.190 €/mes, IVA exclòs S’indiquen els preus unitaris 
8. Pérez López, Advocats Associats, SLP 900 €/mes, IVA exclòs 25% 25% 25% 25% 
 
Essent: 
 
Grups tipologia procediments i/o serveis 
a) 1. Procediment ordinari contenciós administratiu 
 2. Matèria laboral: 
  - reclamacions de quantitats 
  - impugnació de sancions disciplinàries 
  - reclamacions per acomiadaments 
  - actuacions davant de la inspecció de treball 
b) Procediment abreujat contenciós administratiu 
c) Segona instància procediment ordinari i abreujat contenciós administratiu, i en matèria laboral 
d) Resta de procediments i conceptes 
 
 
A la vista de les ofertes presentades, per unanimitat, els membres de la Mesa de 
contractació ACORDEN: 
 
1. Respecte de l’oferta presentada per Roqueta-Torras Advocats:  
 
El preu que ofereix el licitador per la part del contracte que correspon al servei 
d’assessorament jurídic és de 43.400 €, IVA exclòs.  
 
Atès que no queda clar quin és l’import fix mensual que es desprèn d’aquesta oferta, 
s’estudiarà  adequadament. 
 
Del que en resulti, la Mesa acordarà l’admissió o l’exclusió del licitador.  
 
 
2. Respecte de l’oferta presentada per Eduard Turon Miranda:  
 
L’oferta en paper no conté el preu de la part del contracte que correspon al servei 
d’assessorament jurídic, però sí els percentatges de baixa sobre els preus unitaris de 
licitació en els procediments i/o serveis agrupats sota els epígrafs a), b), c) i d). 
 
S’encomana a la secretària de la Mesa que comprovi si en el suport electrònic aportat pel 
licitador s’inclou el preu que no figura en el paper. 
 
Del que en resulti, la Mesa acordarà l’admissió o l’exclusió del licitador.  
 
 



3. Respecte de l’oferta presentada per Iuris Forma SLP:  
 
L’oferta no indica els percentatges de baixa sobre els preus unitaris de licitació en els 
procediments i/o serveis agrupats sota els epígrafs a), b), c) i d), sinó que fa una relació dels 
preus unitaris que ofereix per a cada procediment i/o servei. 
 
S’encomana que es comprovi si aquests preus es corresponen amb un percentatge de 
descompte únic per a cada epígraf, fet que permeti una adequada valoració de l’oferta. 
 
Del que en resulti, la Mesa acordarà l’admissió o l’exclusió del licitador.  
 
 
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.  

 
La presidenta,       La secretària, 
Magalí Miracle Rigalós      Anna Puig Soler 
 
 
 
 


