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RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
PROCEDIMENT BASAT EN L’ACORD MARC PER A LA SELECCIÓ D’EMPRESES EN
DIFERENTS ÀMBITS D’ASSESSORAMENT I DEFENSA JURÍDICA PER A
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. – LOT 1: DRET PÚBLIC:
REGULATORI, DRET ADMINISTRATIU I DRET DE LA COMPETÈNCIA
CONTRACTE BASAT PER L’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA DE
TRANSPARÈNCIA –RETIMENT DE COMPTES, PUBLICITAT ACTIVA I DRET
D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA-, COMPETITIVITAT I CONFIDENCIALITAT
NÚM. D’EXPEDIENT: 2021AJ0098ACV03
L’òrgan de contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., en relació a
l’expedient de contractació relatiu a l’expedient a dalt referenciat.


Vist l’informe de valoració de les ofertes emès per la Cap d’Unitat de Compliance i
Transparència de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. en data 13 de juliol de
2022.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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ACORDA
Primer.- ADMETRE la proposta presentada per l’empresa BDO AUDIBERIA ABOGADOS
Y ASESORES TRIBUTARIOS, SLP atès que, havent estat requerida per presentar la
justificació sobre la viabilitat de la seva oferta econòmica, aquesta ha estat valorada
favorablement, considerant que queda justificada la seva oferta en els termes que
s’indiquen a l’informe d’avaluació.
Segon.- DEIXAR CONSTÀNCIA DEL RESULTAT DE LA VALORACIÓ de les propostes
presentades pels licitadors, d’acord amb els criteris establerts al Plec de Clàusules
Particulars:

Tercer.- PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació ADJUDICAR el Contracte basat per
l’assessorament jurídic en matèria de transparència –retiment de comptes, publicitat
activa i dret d’accés a la informació pública-, competitivitat i confidencialitat,
procediment basat en l’Acord Marc per a la selecció d’empreses en diferents àmbits
d’assessorament i defensa jurídica per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. – Lot
1: Dret Públic: regulatori, dret administratiu i dret de la competència, a l’empresa
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TORNOS ABOGADOS, SLP, atès que ha presentat l’oferta amb una millor relació qualitat
preu, per un termini d’UN (1) ANY i per un import d’adjudicació de 28.000.-€ (abans d’IVA),
d’acord amb el següent desglossament:
 Pressupost per atendre el servei específic d’assistència i assessorament jurídic en
publicitat activa, dret d’accés a la informació i retiment de comptes: 8.000.-€ (abans
d’IVA).
 Bossa d’euros per a l’assessorament, acompanyament i suport jurídic puntual en
matèria de transparència i confidencialitat: 20.000.- (abans d’IVA), a raó dels
següents preus unitaris:




Advocat 5 anys col·legiació: 118,80.-€/h (abans d’IVA).
Advocat 10 anys col·legiació: 148,50.-€/h (abans d’IVA).
Advocat 15 anys col·legiació: 178.20.-€/h (abans d’IVA).

Quart.- REQUERIR a TORNOS ABOGADOS, SLP per a que en el termini de cinc (5) dies
hàbils a comptar des de la recepció del present requeriment aporti la documentació
acreditativa de que l’empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició
ostenta l’apoderament suficient per formular l’oferta, que acrediti que l’empresa no es troba
en cap prohibició per contractar, constitueixi la garantia definitiva, aporti el compromís de
disposició de recursos necessaris que estableix l’article 75.2 de la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic i la documentació justificativa de que disposa dels mitjans
adscrits a l’execució del contracte conforme l’article 76.
Cinquè.- DISPOSAR que la proposta amb una millor relació qualitat-preu esdevindrà
definitiva amb la recepció de la documentació dins del termini dels deu dies especificats
anteriorment, sempre i quan s’hagi constituït la garantia definitiva i s’hagi aportat la
documentació requerida en el Plec de condicions particulars, d’acord amb el següent:
“Primer.- ADJUDICAR a TORNOS ABOGADOS, SLP el Contracte basat
per l’assessorament jurídic en matèria de transparència –retiment de
comptes, publicitat activa i dret d’accés a la informació pública-,
competitivitat i confidencialitat, procediment basat en l’Acord Marc per a
la selecció d’empreses en diferents àmbits d’assessorament i defensa
jurídica per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. – Lot 1: Dret Públic:
regulatori, dret administratiu i dret de la competència, amb número
d’expedient 2021AJ0098ACV03, per un termini d’UN (1) ANY i per un import
d’adjudicació de 28.000.-€ (abans d’IVA), d’acord amb el següent
desglossament:
 Pressupost per atendre el servei específic d’assistència i
assessorament jurídic en publicitat activa, dret d’accés a la informació
i retiment de comptes: 8.000.-€ (abans d’IVA).
 Bossa d’euros per a l’assessorament, acompanyament i suport jurídic
puntual en matèria de transparència i confidencialitat: 20.000.(abans d’IVA), a raó dels següents preus unitaris:
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Advocat 5 anys col·legiació: 118,80.-€/h (abans d’IVA).
Advocat 10 anys col·legiació: 148,50.-€/h (abans d’IVA).
Advocat 15 anys col·legiació: 178.20.-€/h (abans d’IVA).
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta
d’empreses que han participat en el present procediment de contractació.
Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del
Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte.
Cinquè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar
recurs d’acord amb el previst a l’article 44.6 de la LCSP, en el termini d’un
mes comptat a partir del dia següent a aquell en que es remeti la notificació
de l’acte impugnat.”

Barcelona,

Sra. Montserrat Font Ruiz
Òrgan de Contractació
p.p. 03/12/20
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
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