
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EXTERN DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
 
1. Objecte del contracte 
És objecte d'aquest contracte la prestació, per part d’advocat col·legiat, d’un servei 
d’assessorament jurídic a l’Ajuntament de Sant Celoni, per complementar adequadament les 
necessitats d’assessorament d’aquesta Corporació en qüestions civils, penals, administratives i 
urbanístiques. 
 
Aquest servei d’assessorament jurídic extern ha d’incloure les tasques que, amb caràcter 
enumeratiu i no exhaustiu, es relacionen a continuació: 
 

• Assessorament en qüestions de caràcter urbanístic  
• Orientació en els recursos contenciosos administratius que es presenten en contra 

de la Corporació 
• Orientació en les demandes civils, penals, laborals o de qualsevol altre tipus que es 

puguin presentar contra l’Ajuntament de Sant Celoni 
• Assessorament en la realització de qualsevol operació de caràcter patrimonial, en 

especial, les gestions necessàries per a la defensa i inscripció dels béns i drets 
propietat del municipi 

• Assessorament en el servei d’assistència integral a la dona 
• Qualsevol altra col·laboració de caràcter jurídic amb els òrgans de govern i les 

diverses àrees del municipi que se li puguin encomanar 
 
Codificació segons nomenclatura CPV (Reglament 213/2008 de la Comissió Europea): 
79111000-5 Serveis d’assessorament jurídic.  
 
2. Règim de prestació dels serveis 
La prestació del servei d’assessorament jurídic extern es realitzarà des del despatx del 
professional que resulti contractat. Només serà necessària la seva presència a les 
dependències municipals tots els dilluns no festius i no inclosos en cap període vacacional, en 
horari flexible de mati i tarda, per un total de 8 hores setmanals. 
 
També, a demanda de la Corporació, l’advocat que resulti adjudicatari del contracte haurà de 
prestar el servei d’assessorament jurídic fora del còmput d'hores abans indicat, en cas 
d’assumptes urgents que requereixin la seva presència, o bé sigui necessari el seu 
assessorament tècnic en els òrgans de govern col·legiats o unipersonals que hagin de celebrar 
sessions fora dels horaris normals de desenvolupament de les tasques administratives, tot sens 
perjudici de les oportunes compensacions econòmiques, si resulta procedent. 
 
3. Treballs complementaris  
L’Ajuntament de Sant Celoni podrà encarregar, fora de l’àmbit del present contracte i a través 
dels tràmits legalment preceptius, la realització de tasques que consideri oportunes i que no 
constitueixin l’objecte habitual d’aquest contracte. Als efectes, es facturaran els honoraris que 
siguin pactats o que s’acreditin d’acord amb els preus de referència establerts pel Col·legi 
d’advocats, corresponents al municipi de Sant Celoni. 
 
4. Durada del contracte 
La durada inicial del contracte serà de dos anys, a comptar des de l’endemà de la signatura de 
la seva formalització. Aquest termini podrà prorrogar-se per mutu acord de les parts, per 



períodes anuals, fins un màxim de dues pròrrogues. El contracte es considerarà prorrogat si 
cap de les parts no el denuncia amb almenys un mes d’antelació. 
 
5. Pressupost base de licitació 
a) Import de licitació: 13.718,52 €/anuals, IVA no inclòs. 
b) Valor estimat del contracte: 54.874,08 €, IVA no inclòs (preu del servei pels dos anys de 

contracte més les dues eventuals pròrrogues). 
 
Aquest preu serà millorable a la baixa. S’exclouran les ofertes a l’alça.  
 
6. Existència de crèdit 
Segons informe de l’interventor municipal, podran adquirir-se compromisos de despeses 
amb càrrec a l’exercici de 2013 i posteriors, condicionats al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos. 
  
7. Règim jurídic del contracte 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de clàusules administratives 
particulars, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) i per la seva 
normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.     
 
8. Procediment d'adjudicació 
El contracte s'adjudicarà pel procediment negociat amb publicitat i tramitació ordinària. 
  
9. Garanties exigibles 
Atesa la naturalesa del contracte, no s’exigeix garantia provisional 
El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia definitiva del 
5% de l'import de l'adjudicació, IVA no inclòs. 
 
10. Presentació d’ofertes 
La documentació per prendre part en la licitació es presentarà a la Secretaria municipal, de 
dilluns a divendres de 8 a 15 hores, en el termini màxim de 15 dies naturals comptats des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant del web municipal. 
Si el darrer dia fos dissabte o festiu, el termini de presentació es prorrogarà fins al següent 
dia hàbil. 
 
De la mateixa manera, les ofertes es podran presentar per correu. En aquest cas, els 
licitadors haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i, el 
mateix dia, anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o 
telegrama. Sense la concurrència d'ambdós requisits, la documentació no serà admesa si 
l'òrgan de contractació la rep després de la data i hora de la finalització del termini 
assenyalat. Tanmateix, transcorreguts 10 dies després de la data indicada sense que s’hagi 
rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
11. Forma en què s’han de presentar les proposicions 
Cada licitador només podrà presentar una proposició, que haurà de versar sobre la totalitat de 
l’objecte del contracte. No s’admetran variants ni alternatives, per considerar que l’objecte és 
prou definit. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya i anar degudament signada pel licitador. Es presentarà en tres sobres tancats, 
com s’indica a continuació: 
 



Sobre 1. Portarà la menció "Documentació administrativa per optar a la contractació del 
servei d’assessorament jurídic extern de l’Ajuntament de Sant Celoni que presenta ... ... ..." i 
contindrà: 
  
1) Còpia del document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
2) Poder notarial, quan l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica. 
3) En cas de persones jurídiques, l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta 
fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 
inscrits al registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es 
tracti.  
4) Declaració responsable de no incórrer en els supòsits de prohibició de contractar que 
preveu l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que ha d’incloure la manifestació 
d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents. 
5) Còpia del títol universitari, o document que el substitueixi, de la llicenciatura en Dret. 
6) Document acreditatiu d’estar inscrit al Col·legi d’advocats. 
7) Relació dels principals contractes realitzats o en execució en els últims 3 anys, en serveis 
equivalents d’assessorament jurídic, per un import acumulat de 30.000 €, IVA no inclòs.  
8) Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 
1.700.000 € o compromís de contractar-la en el cas de resultar adjudicatari del contracte. 
 
Aquests documents no caldrà que siguin validats en el moment de la presentació de 
proposicions, només els que corresponguin a l’adjudicatari hauran de ser validats per la 
Secretaria municipal, prèviament a la adjudicació del contracte. Si concorre manca de 
validesa s’estarà subjecte a responsabilitat. 
 
Sobre 2. Portarà la menció "Proposta tècnica per optar a la contractació del servei 
d’assessorament jurídic extern de l’Ajuntament de Sant Celoni que presenta ... ... ..." i  
contindrà una memòria en la que es desenvoluparan els següents aspectes: 
 
- Coneixement del règim jurídic local en general 
- Coneixement de l’organització administrativa de l’Ajuntament de Sant Celoni 
- Coneixement del procediment administratiu general 
- Coneixement del dret administratiu 
- Coneixement del dret de la responsabilitat civil i patrimonial de les administracions públiques. 
 
Sobre 3. Portarà la menció "Proposició econòmica per optar a la contractació del servei 
d’assessorament jurídic extern de l’Ajuntament de Sant Celoni que presenta ... ... ..." i 
contindrà:   
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
(Identificació de la persona que presenta la proposició) ________, veí/veïna de ___, amb 
domicili al carrer ___, i DNI número ___, en nom propi / en representació de____, segons 
acredito amb el poder que adjunto,  
 
Manifesto:  
 
1. Que estic assabentat/da del procediment negociat convocat per l’Ajuntament de Sant 
Celoni per a la contractació d’un servei d’assessorament jurídic extern i del contingut del 
Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació i defineix l’objecte del 
contracte. 



 
2. Que accepto íntegrament les esmentades clàusules i em comprometo a prestar el referit 
servei per la quantitat de _______________€ (en lletres i números), IVA no inclòs (preu del 
servei pels dos anys de contracte). 
 
[lloc i data]  
[signatura]  
 

12. Obertura de la documentació i de les proposicions 
Obertura del sobre 1  
Es farà en acte no públic del qual en donarà fe el secretari municipal, el dia següent al de la 
fi del termini de presentació de proposicions, llevat que s’escaigui en dissabte o festiu, cas 
en el qual es traslladarà al primer dia hàbil següent. Si s’observessin defectes materials en 
la documentació presentada, es concedirà el termini d’un dia per a esmenar-los. 
 
Obertura del sobre 2  
Es farà en acte públic al saló de sessions de la casa consistorial a les 12 hores de l’endemà 
de l’obertura del sobre 1 (si aquest dia és dissabte o festiu, es traslladarà al primer dia hàbil 
següent). Mitjançant aquesta clàusula, tots els licitadors s’hi consideren citats. En el cas que 
s’hagi atorgat termini per a l’esmena de la documentació continguda al sobre 1, l’obertura 
s’ajornarà un dia més, la qual cosa es comunicarà als licitadors. Serà un acte públic, presidit 
per l’alcalde o regidor en qui delegui, i amb l’assistència del secretari i de l’interventor 
municipals, actuant com a secretari de la reunió un funcionari de la Corporació. En aquest 
acte es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense 
obrir-los, dels sobres 2 de les proposicions rebutjades. En finalitzar, s’invitarà els assistents 
a manifestar els dubtes que puguin tenir o demanar les explicacions que considerin 
necessàries, i se’ls farà els aclariments pertinents. Un cop oberts els sobres 2, es trametrà 
la documentació als serveis tècnics per a que emetin la corresponent valoració. 
 
Obertura del sobre 3  
Tindrà lloc al saló de sessions de la casa consistorial en acte públic, un cop efectuada la 
valoració de la documentació continguda al sobre 2. La data es comunicarà als licitadors. Un 
cop oberts els sobres 3, es trametrà la documentació als serveis tècnics per a que emetin la 
corresponent valoració. 
 
En cas de concórrer a la licitació del contracte un únic licitador, l’obertura dels sobres 2 i 3 
es podrà fer en un mateix acte. 
 
13. Criteris per a l’adjudicació del contracte 
L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels criteris següents, 
ordenats de major a menor, essent la màxima puntuació assolible de 100 punts: 
 
• Oferta econòmica. S’atorgarà un màxim de 70 punts per aquest criteri, a raó de 2 punts per 

cada punt percentual de baixa respecte del pressupost de licitació.  
 
• Contingut de la memòria. Es valorarà de manera raonada la documentació continguda al 

sobre 2 fins a un màxim de 30 punts. 
  

14. Adjudicació del contracte 
De conformitat amb el que disposa l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació 
classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades que no hagin estat declarades 
desproporcionades i requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 



avantatjosa per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà a la 
recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva. 
 
L’òrgan de contractació, de manera motivada, adjudicarà el contracte dins els cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació, ho notificarà als licitadors i ho publicarà al 
perfil del contractant. 
 
15. Formalització del contracte 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació. 
De conformitat amb els articles 156 i 223 del TRLCSP quan per causes imputables a 
l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte en el termini establert, es podrà acordar la 
seva resolució. 
 
Les proposicions presentades, tant les que s’han declarat admeses com les desestimades, 
seran arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per 
a la interposició de recursos sense que se n’hagin formulat, la documentació que acompanya 
les proposicions restarà a disposició dels interessats, llevat de la corresponent a l’empresa 
adjudicatària. 
 
16. Règim de pagament   
El contractista té dret a l’abonament de la prestació realitzada en els termes que estableix 
l’article 216 del TRLCSP, d’acord amb el preu convingut. El preu es farà efectiu mensualment 
per períodes vençuts, prèvia presentació de la corresponent factura, que haurà d'aprovar-se 
per l'òrgan competent un cop comprovada la conformitat del servei. 
 
17. Revisió de preus 
S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 89.1 del TRLCSP, 
quan hagi transcorregut un any des de la formalització del contracte i s’hagi executat, com a 
mínim, el 20% del seu import. El preu es revisarà de conformitat amb l'Índex General de 
Preus al Consum (IPC) i la revisió serà del 85% de la variació d’aquest índex, referida a 
Catalunya i publicada per l’Institut Nacional d’estadística o altre organisme que el pugui 
substituir. 
 
18. Responsable del contracte 
L'òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte de conformitat 
amb el que estableix l'article 52 del TRLCSP, la qual exercirà les funcions de direcció, 
inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució dels treballs 
contractats. 
 
19. Confidencialitat 
Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la 
informació que s'ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part 
de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial respecte dels secrets 
tècnics o comercials i els seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no podrà 
divulgar aquesta informació sense el seu consentiment. 
  
20. Dades de caràcter personal 
Les dades de caràcter personal a què pugui tenir accés l’empresa contractista o el seu 
personal derivades de l’execució del contracte, hauran de ser tractades amb estricta 
subjecció a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i normativa 
complementària. 



 
21. Penalitats administratives 
En el cas d'incompliment del contracte per causa no derivada de força major, la Corporació 
contractant pot optar per la resolució o per exigir-ne el compliment, aplicant les penalitats 
establertes a l’article 212 del TRLCSP, sens perjudici que pugui ser causa de resolució del 
contracte de conformitat amb l’article 223 del mateix text legal. 
 
22. Resolució del contracte 
La resolució del contracte es regirà pel que estableixen els articles 223 i 308 del TRLCSP. 
Si la causa és imputable al contractista, s'estarà al que disposa l'article 225 del text legal. 
  
23. Normativa aplicable 
En tot allò que no estigui determinat per aquest plec, serà d'aplicació el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el Reial Decret 1098/2001 pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, la Llei 7/1985 reguladora 
de les bases del règim local, el Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 179/1995 pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, les Lleis estatals 
31/1995 de prevenció de riscos laborals i 232/2006 reguladora de la subcontractació, la 
resta de normativa de dret administratiu i, supletòriament, el dret privat. 
 
Sant Celoni, 14 de novembre de 2012 
 
L’alcalde 
Joan Castaño i Augé 
 


