DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC PER LA SELECCIÓ DE PROVEÏDORS
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTERNS D’ASSISTÈNCIA,
ASSESSORAMENT I SUPORT JURÍDIC EN DIFERENTS ÀMBITS DEL DRET PER A
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
LOT 2: DRET FISCAL I TRIBUTARI
Contracte basat relatiu als serveis externs d’assessorament permanent i recurrent
en matèria de Dret fiscal i tributari de les actuacions recurrents de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A. i Parc d’Atraccions del Tibidabo, S.A.
Lot 2: Parc d’Atraccions del Tibidabo, S.A.
NÚM. D’EXPEDIENT: 2020AJCC018AML02V001
Barcelona,
El sotasignat, en nom i representació de la societat DELOITTE ASESORES
TRIBUTARIOS, S.L., en virtut dels poders que manifesta estar en vigor
MANIFESTA
Primer.- Que ha rebut per correu electrònic la notificació relativa a l’adjudicació del
contracte de referència, on consta la següent transcripció de la resolució adoptada per
l’Òrgan de Contractació de Parc d’Atraccions del Tibidabo en data 4 de gener de 2021:
TEXT DE LA RESOLUCIÓ
“(....)Onzè.- Un cop transcorregut el termini per aportar la documentació, verificat el seu
contingut en termini i forma, ADJUDICAR el Contracte basat relatiu als serveis de
redacció de la documentació jurídica Contracte basat relatiu als serveis externs
d’assessorament legal en matèries relatives al Dret fiscal i tributari en relació a les
actuacions de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i Parc d’Atraccions del
Tibidabo, S.A. – Lot 2: PATSA, procediment derivat de l’Acord Marc per la selecció
de proveïdors en diferents àmbits d’assessorament i defensa jurídica per a
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. - Lot 2: Dret Fiscal i Tributari, amb número
d’expedient 2020AJCC018AML02V001, a la societat DELOITTE ASESORES
TRIBUTARIOS, S.L., amb CIF B83916668, domiciliada a Plaça Pablo Ruiz Picasso, núm.
1, 28020 de Madrid, atès que ha estat la que ha presentat l’oferta amb una millor relació
qualitat-preu, per un termini d’execució de DOS (2) ANYS i un import màxim de 9.600.-€
(abans IVA), amb el següent detall:
· Redacció de la documentació jurídica d’expedients: 400.-€/mes.
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Dotzè.-NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que
han participat en el present procediment de contractació.
Tretzè.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i
Catorzè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el
termini de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació o notificació
d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 44 i següents de la LCSP
Quinzè.- FORMALITZAR el present Acord Marc amb la declaració d’acceptació d’acord
amb l’art. 153.1 LCSP.”

Segon.- Que amb la signatura de la present declaració es perfecciona la relació contractual
entre DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS, S.L. i Parc d’Atraccions del Tibidabo en els
termes i condicions previstos al plec tècnic, al plec de clàusules particulars i a l’oferta
presentada, així com a la documentació de referència que consti a l’expedient de la licitació
i als annexos addicionals, entre els que es troba el comprovant de transferència bancària
per constituir la garantia definitiva requerida.
Tercer.- Que com adjudicatària del contracte de referència, ACCEPTA l’adjudicació
assumint els drets i obligacions dimanants de l’adjudicació i que d’acord amb el que disposa
l’article 36.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, la
signatura de la present declaració comporta a tots els efectes la formalització de la relació
contractual entre ambdues parts.
I, perquè així, consti, signa electrònicament el present document l’apoderat de l’empresa.
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