RESOLUCIÓ 3/2019

ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT
ECONÒMIC, FINANCER, FISCAL I COMPTABLE PER A LA XARXA AUDIOVISUAL
LOCAL, SL I LES SEVES ENTITATS ADHERIDES
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital
íntegrament públic de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; i amb aquest
objectiu, gestiona La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma única de continguts
multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació locals.
Vist que en data 26 de novembre de 2018, el Conseller Delegat de la XAL va aprovar la
contractació dels serveis d’assessorament econòmic, financer, fiscal i comptable per a la
XAL i les seves entitats adherides mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant
més d'un criteri de valoració, per un pressupost base de licitació de DOS-CENTS MIL
EUROS (200.000 €), més l’IVA corresponent.
Un cop finalitzada la data límit de presentació d’ofertes, en data 28 de desembre de 2018
es va procedir a l’obertura pública de les ofertes presentades pels licitadors següents:
●

AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, SLP

Vist l’informe de la gerència de la XAL, de data 7 de gener de 2019, on un cop realitzada la
valoració i ponderació de l'oferta, es proposa com a adjudicatària a l’empresa AUREN
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, SLP, amb NIF B87352373, la part del qual
interessa reproduir és del següent tenor literal:
" I. VALORACIÓ DE LES OFERTES:
La valoració de les ofertes presentades per AUREN, tenint en compte els criteris tècnics i l’oferta
econòmica, és la següent:
1. Criteris avaluables de forma automàtica.
1.1 Oferta econòmica (50 punts)
Atès que l’única empresa licitadora és AUREN, la valoració de l’oferta econòmica presentada és de
50 punts.
1.2. Equip de treball (fins a 10 punts)
AUREN ha presentat una oferta en la qual acredita que l’experiència del soci i del gerent
assignats a la prestació dels serveis d'assessorament econòmic i financer, fiscal i comptable,
per a ens del sector públic local i en l'àmbit del sector audiovisual és de més de 10 anys.
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La puntuació obtinguda és de 10 punts
1.3. Participació d’altres experts (fins a 5 punts).
AUREN ha presentat una oferta en la qual acredita que podrà aportar professionals en els àmbits
de: protecció de dades, propietat industrial i intel·lectual, dret mercantil, dret laboral i tecnologies de
la informació.
La puntuació obtinguda és de 5 punts.
1.4. Jornades formatives (fins a 2 punts).
AUREN ha presentat una oferta en la que inclou un mòdul de 30 hores de sessions formatives
específiques en qualsevol matèria objecte del contracte.
La puntuació obtinguda és de 2 punts.
1.5. Temps de resposta per a consultes a resoldre a través d’un informe o dictamen (fins a 5 punts)
AUREN presenta una proposta en la què declara que el temps de resposta a les consultes que
requereixin un informe o dictamen, quedant excloses aquelles d’especial urgència, serà de menys
de 10 dies laborables.
La puntuació obtinguda és de 5 punts.
1.6. Assistència davant l’administració tributària (fins a 3 punts).
AUREN presenta una oferta en la què declara la inclosió de fins a 30 hores d’assistència i defensa
de les actuacions realitzades pels òrgans de l'administració tributària i representació en eventuals
procediments d'informació i inspecci6 així com la interposició de recursos posteriors a la inspecció
si s'escau.
La puntuació obtinguda és de 3 punts.
2. Criteris que depenen d’un judici de valor
2.1. La descripció de l’abast del projecte, els objectius, la metodologia, el calendari i el pla
d’actuacions a executar (fins a 25 punts).
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Un cop analitzada la proposta d’AUREN, trobem satisfactòria la sistemàtica interna de treball,
posant l’èmfasi en l’alta participació i dedicació del soci responsable en el projecte (en cap cas
inferior al 50% del total de les hores de l’equip), així com l’establiment de com a mínim una reunió
de treball mensual amb ell.
Cal afegir també l’alt detall en la descripció i programació de les tasques a realitzar i el calendari
d’aquestes, així com de les funcions de suport i assessorament que se’n puguin derivar , ajustant-se
a les necessitats i obligacions de la XAL.
La puntuació obtinguda és de 15 punts.
3. Resum de la puntuació

Criteris de valoració

Puntuació
AUREN

Oferta econòmica

50

Equip de treball

10

Participació d’altres experts

5

Jornades formatives

2

Temps de resposta a consultes

5

Assistència davant AEAT

3

Valoració abast del projecte, objectius, metodologia, calendari i pla actuacions

15

PUNTUACIÓ TOTAL

90 punts

II. PROPOSTA D’AJUDICACIÓ
Un cop valorada l’oferta presentada, el sotasignant Gerent de la Xarxa Audiovisual Local, SLA
proposa l’adjudicació corresponent a la contractació dels serveis d’assessorament econòmic,
financer, fiscal i comptable per a la Xarxa Audiovisual Local, SL i les seves entitats adherides, per un
import màxim de contractació de DOS CENTS MIL EUROS (200.000.-€), més l’IVA més IVA del
21%, a l’empresa AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P d’acord amb la seva
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oferta econòmica, de CENT SEIXANTA MIL DOS-CENTS EUROS (160.200.-€), més TRENTATRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS (33.642.-€) corresponents al 21% de l’IVA."

Vist que en data 9 de gener de 2019, es va requerir a AUREN ABOGADOS Y ASESORES
FISCALES SP, SLP, amb NIF B87352373 per presentar la documentació requerida per
formalitzar el contracte d’adjudicació dels serveis en el termini de 7 dies hàbils, i vist que ha
presentat la referida documentació dins el termini conferit.
Per tot l’anterior, el conseller delegat de la XAL
RESOL
PRIMER.- Adjudicar LA contractació dels serveis d’assessorament econòmic, financer,
fiscal i comptable per a la XAL i les seves entitats adherides mitjançant procediment obert i
adjudicació mitjançant més d'un criteri de valoració, per un import de contractació de CENT
SEIXANTA MIL DOS-CENTS EUROS (160.200€), més TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS
QUARANTA-DOS EUROS (33.642€) corresponents a l’IVA del 21%, a AUREN
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, SLP, amb NIF B87352373, d’acord amb
l’oferta presentada i els plecs que regeixen la contractació.
SEGON.- Notificar als licitadors la present resolució i advertir a l’adjudicatària que haurà de
formalitzar el contracte d’adjudicació, d’acord amb els plecs de Clàusules contractuals.

Barcelona, 21 de gener de 2019
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