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 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA I DEFENSA 
JURÍDICA I JUDICIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
 
Clàusula 1.- Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni dels   
serveis consistents en l’assistència i defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni,    
durant la vigència del contracte, en els procediments i per a les actuacions que s’enumeren en 
el Plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
El servei es prestarà sense règim d’exclusivitat, i l’Ajuntament es reserva la possibilitat de 
contractar altres serveis jurídics per a la defensa jurídica en casos que revesteixin un caràcter  
especial per l’especificitat o complexitat de l’objecte del litigi o consulta (tals com poden ser 
propietat intel·lectual, etc). 
 
El Codi CPV que correspon és 79100000-5 Serveis jurídics, i el Codi CPA que correspon és 
69.10.1. 
 
Clàusula 2.- Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació 
del procediment i dels criteris d’adjudicació/aspectes de negociació estan acreditats a 
l’expedient. 
 
Clàusula 3.- Pressupost de licitació 
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 62.000 €, IVA exclòs 
(31.000 €/any) 
 
El pressupost recull la previsió de despesa pels dos conceptes de l’objecte contractual:  
 

- Assistència jurídica, per un import fix mensual màxim de 1.200 €, sense incloure 
l’IVA. 

- Defensa jurídica i judicial, pels preus unitaris que es recullen a l’Annex 1 d’aquest 
Plec. 

 
Les dades que es fan servir en el present plec, parteixen de la previsió de dos procediments 
laborals per any, tres procediments contenciosos administratius ordinaris per any i tres 
procediments contenciosos administratius  abreujats per any, segons la litigiositat produïda 
durant els tres últims anys. Aquestes previsions són orientatives i en cap cas signifiquen cap 
compromís de l’ajuntament pel que fa al seu compliment al llarg del contracte. 
 
En tots els casos, l’import acumulat per la defensa judicial, considerada en el seu 
conjunt i abastant tan la de l’ordre contenciós administratiu com la del laboral, no podrà 
superar l’import de licitació del contracte, un cop descomptat l’import corresponent a 
l’assessorament jurídic. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència, i inclou, a més de la retribució de l’objecte d’aquest contracte, les 
despeses següents: 
 

- Despeses generals de funcionament  
- Despeses per a la realització de proves pericials  
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- Finançament  
- Beneficis 
- Assegurances de responsabilitat civil 
- Transports i desplaçaments i, en el seu cas, dietes que siguin exigits per a la prestació 

dels serveis  
- Bestretes ordinàries i habituals pròpies dels serveis jurídics contractats 
- Honoraris del personal al seu càrrec  
- Tota classe d’impostos meritats per les prestacions objecte del contracte. 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 13.020 €, sobre el preu de 
licitació. 
 
El sistema de determinació del preu del contracte és mixt, amb un preu cert per a l’apartat 
d’assistència jurídica i per preus unitaris per a l’apartat de defensa judicial.  
 
L’Ajuntament no està obligat a gastar el pressupost màxim de licitació per al cas que el número 
de litigis a executar durant la seva vigència resulti inferior a l’estimat.  
 
Clàusula 4.- Aplicacions pressupostàries 
 
Al pressupost municipal de 2016, prorrogat actualment, existeix finançament per fer front a les 
despeses derivades d’aquest contracte.  
 
Clàusula 5.- Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de la formalització del contracte i 
serà prorrogable anualment de forma expressa, per mutu acord de les parts, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.  
 
La petició de pròrroga haurà de ser formulada, com a mínim, dos mesos abans de l’extinció del 
contracte.  
 
En el cas que a la finalització del contracte inicial o de la pròrroga, si escau, no estigués resolta 
i formalitzada la nova licitació pública que a tal efecte es convoqui, l’empresa adjudicatària 
d’aquest contracte estarà obligada a mantenir el servei objecte d’aquest contracte, si 
l’Ajuntament aix í ho decideix, fins a la formalització del nou contracte, amb les mateixes 
condicions de l’adjudicació i econòmicament proporcional al temps prorrogat. 
 
Clàusula 6.- Valor estimat 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de 133.300 €, IVA exclòs (62.000 € de durada 
inicial + 62.000 € pels dos anys de pròrroga opcionals + 9.300 € límit màxim de modificació del 
15% del pressupost de licitació). 
 
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents 
s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 
Clàusula 7.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
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harmonitzada. Es durà a terme mitjançant procediment obert, i l’adjudicació serà realitzada 
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 
150 i 157 a 161 del TRLCSP. 
 
Clàusula 8.- Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.000 €.  
 
Clàusula 9.- Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
Les propostes i la documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el 
termini de quinze (15) dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació de 
l’últim anunci oficial -si l’últim dia és inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent-, a 
l’Ajuntament de Sant Celoni, Plaça de la Vila 1, de dilluns a divendres laborables, de 8.00 hores 
a 15.00 hores. La presentació de la documentació es farà d'acord amb allò que estableix la 
normativa reguladora del procediment administratiu que sigui aplicable.  
 
Així mateix, també es pot enviar la documentació per correu. En aquest cas, la documentació 
s’haurà de lliurar abans de les 15.00 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim 
establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant telegrama, 
fax o a l’adreça de correu electrònic administracio.general@santceloni.cat de l’Ajuntament de 
Sant Celoni el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el 
termini esmentat per a la presentació de les proposicions (les 15:00 hores). Transcorreguts deu 
dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa 
en cap cas.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, degudament signada, en tres sobres, en els termes següents: 
 
SOBRE NÚM. 1 
 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació dels se rveis 
d’assistència i defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni en els ordres 
jurisdiccionals contenciós administratiu i laboral, presentada per ...……......." i haurà de 
contenir la documentació següent:  
 
a) Relació numerada de la documentació inclosa.  
 
b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:  
 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de  
.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data 
..... i amb número de protocol  .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada     a...........  
carrer........................,  núm..........,  (persona  de  contacte......................,  adreça  de correu 
electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació 
relativa als   serveis   d’assistència   i   defensa   jurídica   i    judicial externa de l’Ajuntament  de    
Sant Celoni en els ordres jurisdiccionals contenciós administratiu i laboral, i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 
 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 
84 TRLCSP; 
 

mailto:naranjoma@laroca.cat
mailto:administracio.general@santceloni.cat
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- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; 
 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 10) del present Plec i 
que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals de l’equip tècnic 
descrit a la dita clàusula. 
 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 31) del present Plec. 
 
(Lloc, data, signatura i segell)." 

 
c) Altres declaracions:  
 
- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de presentar 
una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies dels 
integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.  
 
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una 
declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que la 
formen. 
 
- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració de què 
es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la dita 
exempció.  
 
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar declaració de 
sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 TRLCSP. 
 
En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la proposta 
d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò 
establert a la clàusula 31) del present p lec. 
 
SOBRE NÚM. 2 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que   
depenguin d’un judici de valor per a la contractació dels serveis d’assistència i defensa   
jurídica i judicial externa de l’Ajuntament de Sant Celoni en els ordres jurisdiccionals  
contenciós administratiu i laboral, presentada per .......……..." i haurà de contenir la 
documentació següent: 
 

• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor 
a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 11) del present Plec, numerada i 
indexada (pla d’execució dels treballs i propostes de millores en els sistemes 
tecnològics) 

 
• Indicació de la persona que el licitador proposa com a interlocutor/receptor dels 

encàrrecs de tramitació que l’Ajuntament li pugui assignar amb expressa menció de la 
persona que la substituirà en cas d’absència justificada, com ara, en cas de malaltia o 
vacances, així com el domicili del licitador, la seva adreça electrònica i el seu número 
de telèfon de contacte.  

 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que conté/enen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap 
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició 
econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 
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SOBRE NÚM. 3 
 
Portarà la menció “Proposició econòmica relativa als cri teris avaluables de forma 
automàtica per a la contractació dels serveis d’assistència i defensa jurídica i judicial 
externa de l’Ajuntament de Sant Celoni en els ordres jurisdiccionals contenciós 
administratiu i laboral........, presentada per .......……..." i haurà de contenir proposta 
econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de  
.............., CIF núm. .............., domiciliada a  ........... carrer ........................, núm. .........., 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa als serveis   
d’assistència i defensa jurídica i judicial externa de l’Ajuntament de Sant Celoni en els ordres  
jurisdiccionals contenciós administratiu i laboral es compromet a portar-la a terme amb  
subjecció als Plecs de prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives 
particulars que accepta íntegrament, pel que proposa: 
 
- La prestació del servei d’assessorament jurídic pel preu de ...................€, IVA exclòs. 
 
- Els percentatges de baixa sobre els preus unitaris màxims de licitació estab lerts en l’Annex 1 
del Plec -de clàusules administratives particulars que, per a cadascun dels grups, s’indiquen a 
continuació: 
 
Grups Tipologia procediments i/o serveis Percentatge de baixa ofert 
a) 1) Procediment ordinari contenciós administratiu 

2) Matèria laboral: 
- reclamacions de quantitat 
- impugnació de sancions disciplinàries 
- reclamacions per acomiadaments 
- actuacions davant de la inspecció de treball 

...........(indicar percentatge de 
baixa fix i únic que serà 
d’aplicació als preus unitaris 
màxims de licitació estab lerts 
per a cadascun dels 
procediments i/o tipologia de 
serveis què es refereix aquest 
grup) 

b) Procediment abreujat contenciós administratiu .... (indicar percentatge) 
c) Segona instància procediment ordinari i abreujat 

contenciós administratiu, i en matèria laboral 
.... (indicar percentatge) 

 
d) Resta de procediments i conceptes .... (indicar percentatge) 
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. (Lloc,data, signatura i segell)." 

 
NOTES 
 
Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica 
a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 11) del present Plec, numerada i 
indexada. 
 
1) Tota la documentació inclosa als sobres núm. 2 i núm. 3 s’ha de presentar idènticament  
tant en paper com en format electrònic (PDF) en suport informàtic. 
 
2) Si s’hagués anunciat la presentació de proposicions per correu i tinguessin entrada a 
l’ajuntament amb posterioritat a l’acabament del termini de presentació d’ofertes, es comunicarà 
als licitadors la nova data de l’acte d’obertura.  
 
3) Els licitadors als quals no s’hagi adjudicat el contracte podran retirar la documentació 
aportada un cop s’hagi exhaurit la via administrativa o, si escau, la judicial. Transcorregut un 
any des de la data d'adjudicació del contracte sense que s’hagi procedit a la seva retirada, 
s’entendrà que el licitador en desisteix i es procedirà a la seva destrucció. 
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OBERTURA DELS SOBRES: 
 
- L’obertura del sobre núm. 1 tindrà lloc en acte no públic el dia que serà determinat per 
resolució de l'alcaldia.  
 
- L’obertura del sobre núm. 2 es farà, en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, un cop conclosa la fase anterior, en el dia i l’hora que es determini per l’Alcaldia. 
En aquest acte es donarà compte de les ofertes admeses i s'ordenarà l 'arxiu, sense obrir-los, 
dels sobres 2 de les proposicions excloses. La data i l’hora de l’acte es comunicaran 
prèviament als licitadors. El contingut dels sobres 2 es trametrà als tècnics corresponents per a 
la seva valoració.  
 
- L’obertura del sobre núm. 3 es farà, en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, un cop efectuada la valoració de la documentació continguda al sobre 2. La data 
es comunicarà als licitadors. Un cop oberts els sobres 3, si s’escau, es trametrà la 
documentació als tècnics corresponents per a la seva valoració.  
 
- La comunicació de la data i hora previstes per a la celebració de les diferents meses de 
contractació, serà comunicada als licitadors via correu electrònic, sens perjudici de la utilització 
d'altres mitjans que siguin considerats adients. 
 
- La mesa es podrà reunir les vegades que consideri oportú per avaluar el contingut dels  
diferents sobres i podrà sol·licitar els informes i aclariments que consideri oportuns per tal de 
poder efectuar dita avaluació.  
 
Clàusula 10.- Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera, mitjançant l’aportació del justificant de l’existència 
d’una pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una garantia 
de fins a 600.000 € per tal de cobrir la responsabilitat civil derivada de l’activitat 
professional.  

 
b) Solvència professional o tècnica:  

 
 Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys  
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o 
treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats poden 
ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.  

 
Aquesta relació ha d’acreditar:  

 
- L’experiència del licitador en defensa jurídica d’administracions públiques en 

l’àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa i laboral, on s’haurà 
d’especificar els procediments judicials en què hagi intervingut (referència, 
client, fases i sentit de la sentència). S’exigeix l’acreditació d’una experiència 
professional mínima de 5 anys en aquest àmbit. 

 
- Experiència professional mínima de 5 anys en la prestació de serveis 

d’assessorament i defensa jurídica, en els àmbits del contenciós administratiu 
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i laboral.  
 

 Declaració indicant l’equip tècnic que el licitador proposa adscriure per a l’execució 
del contracte. Els licitadors hauran d’acreditar una capacitat estructural adient per  
portar a terme tot el conjunt d’activitats processals corresponents a aquest contracte i 
que impliqui l’assistència a l’Ajuntament en qualsevol dels tràmits processals, incloses 
les actuacions en execució de sentència. 

 
La solvència tècnica o professional dels qui formaran part dels equips de treball del 
licitador que concorri en aquesta licitació, s’acreditaran mitjançant:  

 
a) Descripció dels equips de treball que es proposen adscriure a l’execució del 
contracte. Aquests equips de treball hauran d’estar integrats, com a mínim, per un 
professional titular de l’equip que sigui lletrat en exercici i un professional més. Com a 
mínim, un dels integrants de l’equip haurà d’estar especialitzat en l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu, amb una experiència mínima de cinc anys d’exercici d’advocat  
en aquest ordre.  
 
b) Currículum on constin les titulacions acadèmiques i professionals del personal 
adscrit a l’execució del contracte, acreditatives que són llicenciats en Dret. 
 
c) Justificant de col·legiació com a exercent per a la pràctica de l’advocacia, 
almenys per a un dels components de l'equip de treball.  

 
Clàusula 11.- Criteris d'adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació 
que es detalla per a cadascun d’ells:  
 
 Criteris que depenen d’un judici de valor  (35 punts màxim) 
 
Als efectes de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor, els licitadors hauran de 
presentar una memòria explicativa dels extrems indicats a continuació:  
 
1) Presentació d’un pla d’execució dels treballs detallat i justificat (fins a un màxim de 30 punts) 
 
Sota aquest criteri es valorarà la metodologia de treball, l’estratègia de treball dissenyada i 
l’organització de l’execució del contracte que satisfaci l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat en la 
prestació del servei. Es valorarà tant la modalitat d’assessorament ofert en relació 
preferentment als assumptes que hagi de tractar, així com el seu grau de dedicació i 
immediatesa en la resposta. Concretament, es valorarà, partint del compliment de les 
prestacions obligatòries que resulten del present plec de clàusules i del de prescripcions 
tècniques que regeixen aquest contracte:  
 

a) El temps de resposta per a l’emissió d’informes 
b) La disponibilitat per atendre les consultes que l 'Ajuntament consideri escaients. 

Aquesta disponibilitat vindrà valorada, entre d’altres, per la facilitat en la 
comunicació i en la tramesa de la informació relacionada amb dites consultes. 

c) La validació de la fiabilitat de la informació facilitada.  
d) La metodologia en el plantejament de la defensa de l'ajuntament en els diferents 

processos judicials en què pugui resultar afectat  
e) La informació del decurs dels diferents processos judicials.  
f) L'anàlisi de les millores jurídiques que es poden operar en els expedients que 

tramiti l'ajuntament, arran de l'experiència acumulada en l'assessorament a 
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l'ajuntament i en la seva defensa judicial.  
g) La disponibilitat per participar en les reunions que l 'ajuntament consideri  

necessàries. 
h) Qualsevol alt ra aportació que sigui considerada important o necessària. 
 
En cap cas, el contingut del pla d’execució dels treballs pot empitjorar o incomplir 
aquestes prestacions obligatòries que ha d’assumir el contractista, i que han estat 
incloses en el present plec de clàusules administratives  particulars  i en el plec de 
prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte. El licitador que les empitjori o 
incompleixi, quedarà exclòs de la licitació. 

 
2) Proposta de millores en els sistemes tecnològics (fins a un màxim de 5 punts). Els licitadors 
podran oferir millores a incorporar en els sistemes tecnològics de l’ajuntament, com bases de 
dades o programes informàtics, que permetin a l’Ajuntament conèixer en qualsevol moment 
l’estat de tramitació de cadascun dels plets en els que són part i l’abast de la prestació de 
defensa processal. 
 
El programari ofert ha de tenir, com a mínim, els camps que s’indiquen a l’Annex 2 d’aquest 
Plec. 
Si s’ofereix aquesta millora per part del licitador que resulti l’adjudicatari del contracte, el 
programa serà propietat de l’ajuntament des de la seva instal·lació i  ús, i en finalitzar el 
contracte, continuarà essent propietat de l’ajuntament.  
 
 Criteris avaluables de forma automàtica  (65 punts màxim) 
 
1) Per la millora dels preus unitaris màxims de licitació establerts per als procediments i/o 
tipologia de serveis que integren cadascun dels grups següents (de 0 a 35 punts a raó del detall 
següent):  
 

• Grup a) Procediment ordinari contenciós administratiu i procediment en matèria  laboral  
(fins a un màxim de 13 punts) 
• Grup b) Procediment abreujat contenciós (fins a un màxim de 9  punts) 
• Grup c) segona instància procediment ordinari i abreujat contenciós administratiu, i en 
matèria laboral (fins a un màxim de 9 punts) 
• Grup d) Resta de procediments i conceptes (fins a un màxim de 4 punts) 

 
Els licitadors hauran d’indicar en les seves respectives ofertes –d’acord amb  el model d’oferta 
econòmica recollit a la clàusula 9 d’aquest plec- un percentatge de baixa fix i únic que serà 
d’aplicació sobre els preus unitaris màxims de licitació que s’han fixat per a cadascun dels 
procediments que integren els grups a què s’ha fet referència.  
 
Aquest criteri es valorarà amb aplicació de la fórmula següent en cada un dels grups: 
 
Pp = Pma * Pm/P  
 
Essent: 
Pp = Puntuació parcial obtinguda en el grup que es valora.  
Pma = Puntuació màxima establerta per al grup que s’està valorant  
Pm = % de baixa que es valora 
P = % de baixa més elevat ofert  
 
La puntuació total obtinguda per aquest criteri serà el resultat de sumar les puntuacions parcials 
obtingudes en cadascun dels grups (grups a + b + c + d) 
 
2) Per la millora del preu de l’assessorament jurídic, (de 0 a 30 punts). 
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Obtindrà la màxima puntuació el licitador que ofereixi la major baixa sobre el preu de licitació i 
la puntuació de la resta de licitadors s’obtindrà per aplicació de la fórmula següent:  
 
Valor en punts de l’oferta = 30 * Preu oferta més baixa  

Preu oferta del licitador 
 
En tot cas, l’Ajuntament de Sant Celoni es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui   
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els 
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 
TRLCSP. 
 
Clàusula 12.- Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes. 
 
Clàusula 13.- Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
Clàusula 14.- Proposicions anormals o desproporcionades 
 
Per al càlcul dels percentatges que provoquin una situació de baixa anormal o 
desproporcionada, es tindrà en compte la mitja aritmètica dels percentatges de baixa de totes 
les ofertes considerades vàlides en cada un dels grups de puntuació. En el cas de 
l’assessorament jurídic, es considerarà la mitja aritmètica de les ofertes presentades.  
Les ofertes amb baixes anormals o desproporcionades s’apreciaran d’acord amb els criteris 
establerts a l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal es 
seguiran les determinacions de l 'article 152 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, pel que fa a la seva justificació i possible acceptació. 
 
Clàusula 15.- Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 
103 TRLCSP. 
 
Clàusula 16.- Garantia definitiva 
 
Atenent al fet que l’import total del contracte vindrà determinat en funció dels preus unitaris, 
l’import de la garantia a constituir es fixa en el 5% del pressupost base de licitació, segons el 
disposat a l’article 95.3 del TRLCSP 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
96.1 TRLCSP. 
 
Clàusula 17.- Obligacions del contractista  
 
Les condicions a què haurà de subjectar-se l’execució del contracte, aix í com els drets i 
obligacions de les parts al respecte, són les que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, les següents: 
 
1. El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules incloses en el Plec de 
prescripcions i de clàusules administratives particulars regulador dels serveis objecte d’aquest 
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contracte (en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública) i 
d’acord amb les instruccions que per la seva interpretació doni l’Ajuntament al contractista. 
 
2. Seran obligatòries pel contractista les millores d’execució que ofereixi en el procés de 
selecció, d’acord amb la regulació específica del mateix i que s’hagin pres en consideració en la 
valoració de la seva oferta.  
 
El contractista ha d’adscriure en l’execució del contracte les millores que hagi especificat en la 
seva proposició. El seu incompliment serà causa de penalització o de resolució del contracte, 
de conformitat amb allò establert a les clàusules 22 i 23 d’aquest plec.  
 
3. El contractista assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals i d’ordre social 
que es derivin del compliment o incompliment del contracte i de les prestacions 
desenvolupades.  
 
4. L’exercici d’accions i la representació i defensa jurídica serà assumida pel contractista 
respecte cada causa o acció judicial, previ el pertinent acord que, per a l’exercici d’accions 
judicials o, en el seu cas, personació en defensa, exigeixi la legislació local o general aplicable 
en la matèria, i comprendrà totes les causes, diligències o qualsevol tipus d’actuacions que es 
segueixin davant els òrgans administratius, judicials o jurisdiccionals corresponents. 
 
5. El desistiment, renúncia, aplanament i la satisfacció extraprocessal quan legalment  
se'n puguin exercitar, en qualsevol plet o causa judicial,  requerirà l’autorització expressa i 
específica de l’Ajuntament, de conformitat amb el que prevegi la legislació aplicable en la 
matèria.  
 
6. Abstenir-se d’intervenir professionalment a favor de particulars, organismes o entitats 
públiques o privades en assumptes que afectin directament a l’Ajuntament. 
 
7. Ser responsable de la correcta execució del contracte, així com de les conseqüències  
que se’n derivin per a l’Ajuntament o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats 
o conclusions incorrectes en l’execució del contracte, de conformitat amb allò que disposa el 
TRLCSP. 
 
8. La naturalesa administrativa de la relació que s’estableix entre l’ajuntament i  el 
contractista en base al contracte exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial entre el 
personal del contractista o dels seus subcontractats amb l’Ajuntament.  
 
9. El contractista queda obligat que el servei d’assessoria i defensa jurídica objecte 
d’aquest contracte sigui prestat pel mateix/os professional/s durant tota la vigència del 
contracte. En el supòsit que per causes alienes a la voluntat del contractista aquesta condició 
no es pogués complir, estarà obligat a adscriure un altre professional que reuneixi els 
mateixos criteris de solvència professional que se li van exigir a l’hora d’efectuar l’adjudicació 
del contracte. 
 
El contractista haurà de disposar durant l’execució del contracte del personal que es va  
comprometre a adscriure en la seva proposició. Aquest personal dependrà exclusivament del 
contractista i aquest, per tant, tindrà tots els drets i deures inherents a la seva condició  
d’ocupador, i haurà de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, fiscal, de 
Seguretat Social i de Seguretat i Higiene en el treball. L’incompliment d’aquests obligacions per 
part del contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal que 
hagi designat, no implicaran cap responsabilitat per a l’Ajuntament.  
 
10. Ha d’observar reserva absoluta de la informació obtinguda en el desenvolupament del 
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contracte i, excepte autorització expressa de l’Ajuntament, no utilitzar per a ell ni proporcionar 
cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut dels  
mateixos. En tot cas, el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de 
l’incompliment d’aquestes obligacions.  
 
Aquest incompliment pot ser causa de resolució del contracte. 
 
11. Presentar al Registre d’entrada municipal (ja sigui de forma presencial o mitjançant    
tramitació on-line a l 'adreça electrònica que li sigui facilitada per l'Ajuntament) tots els 
documents que li trameti el Jutjat o Tribunal en relació al procediment en tramitació.  
 
12. Respectar les normes deontològiques en l’exercici de l’advocacia. 
 
13. Un cop finalitzada la vigència d’aquest contracte, el contractista haurà d’atorgar la vènia 
al nou adjudicatari per a la continuació del procediment, sense que procedeixi l’abonament 
addicional de cap quantitat per les actuacions realitzades.  
 
14. L’Ajuntament es reserva el dret d’assumir per sí mateix la representació i defensa dels  
seus interessos, amb independència de l’estat de tramitació processal en què es trobin els 
assumptes, ja sigui durant la vigència del contracte o el seu període transitori.  
 
Clàusula 18.- Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials 
 
Serà condició especial d’execució el compliment dels terminis de pagament subcontractistes o 
subministradors establerts a l’art. 228 del TRLCSP. 
 
Aquesta obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial, de forma que el seu 
incompliment podrà ser considerat causa de resolució del contracte als efectes assenyalats a 
l’art. 223. f) TRLCSP 
 
Així mateix, es consideren obligacions contractuals essencials: 
 
- Adscripció de mitjans personals i materials necessaris. 
- Compliment de les característiques de la prestació que es determinen en aquest plec i del que 
s’hagin tingut con consideració per a la valoració de l’oferta.  
- Compliment de la condició especial d’execució establerta en el primer paràgraf d’aquesta 
clàusula.  
 
Clàusula 19.- Modificació del contracte 
 
1. El contracte es podrà modificar amb l’abast i límits següents: 
 
Atès que l’Ajuntament no pot precisar prèviament el nombre d’accions judicials que serà dut a 
terme durant el període de vigència del present contracte, la previsió efectuada és susceptible  
d'experimentar un increment o disminució segons les necessitats reals que siguin plantejades 
en cada moment. En conseqüència, en cas d’augment de necessitats es podrà modificar el  
contracte. Així mateix, si les necessitats reals són inferiors a les previstes, el contractista no  
podrà sol·licitar cap indemnització. 
 
El límit d’aquesta modificació per increment de les necessitats reals serà del 15% del 
pressupost màxim de licitació, sense IVA, pel total de la duració del contracte, incloses les 
possibles pròrrogues, i s’haurà de tramitar abans d’esgotar- se el pressupost màxim inicialment 
aprovat. El procediment per a realitzar les modificacions previstes és el següent: 
 

- Proposta tècnica de modificació del contracte, elaborada pel responsable del 

http://www.laroca.cat/
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contracte, amb indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu.  
- Audiència al contractista pel termini de tres dies hàbils. 
- Fiscalització de l’expedient.  
- Informe de l’àrea de Secretaria i Serveis Jurídics. 
- Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació.  

 
2. Només es podrà modificar el contracte per causes no previstes en el plec o en l’anunci de 
licitació, quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, 
amb caràcter taxat, estableix l’article 107 del TRLCSP. 
 
Aquestes modificacions no poden alterar les condicions contractuals essencials de la licitació i 
l’adjudicació del contracte i s’han de limitar a introduir les variacions estrictament 
indispensables per donar resposta a la causa objectiva que motiva la modificació.  
 
3. En cas de modificació del contracte, s’haurà de reajustar l’import de la garantia definitiva. 
 
Clàusula 20.- Règim de pagament 
 
1. El preu del s’abonarà amb la presentació i l’aprovació, per part de l’òrgan competent, 
de les factures emeses per part del contractista, en els termes establerts a l’article 216 
TRLCSP. 
 
2. El contractista facturarà mensualment l’import dels serveis corresponents al concepte 
d’assessorament jurídic, prèvia acreditació de la seva realització. Aquesta factura no podrà ser 
emesa amb anterioritat a la prestació del servei objecte del contracte.  
Així mateix, mensualment, també presentarà factura relativa a les actuacions judicials 
practicades en el mes de què es tracti (una factura per cadascuna de les actuacions 
practicades). Aquestes factures hauran d’anar acompanyades d’una relació certi ficada de les 
actuacions practicades en correspondència amb les factures presentades corresponents a 
aquell mes. 
 
3. En els casos de procediments judicials es facturarà en la forma següent:  
 

- Per als procediments abreujats i ordinaris contenciós administratius, segona instància 
del procediment ordinari, i recursos de cassació, es satisfarà al contractista el 50% del 
preu que resulti adjudicat a resultes d’aplicar el percentatge de baixa únic i  idèntic que 
va oferir al preu unitari màxim de licitació establert per a cadascun dels procediments a 
què s’ha fet referència a l’inici de la tramitació del procediment (presentació o 
contestació de la demanda) i el 50% restant quan Per a el procediment estigui acabat. 

 
- la resta de tipologies de serveis a prestar, es satisfarà el 100% del preu pel qual n’hagi 

resultat adjudicat el procediment i/o actuació o tipologia de serveis de què es tracti un 
cop realitzada l’actuació corresponent i prèvia acreditació de la realització de la mateixa 
en la seu que pertoqui.  

 
4. Els requisits de facturació s’adaptaran als canvis que al llarg de la vigència del contracte 
estableixin les disposicions de caràcter general aplicables. Tanmateix, la facturació serà 
efectuada d’acord amb les instruccions que emeti la intervenció municipal.  
 
5. Un cop finalitzat el contracte i/o la seva pròrroga,  cas que sigui exercida, si s’hagués de 
continuar prestant el servei per part del contractista per tal d’atendre adequadament els 
necessitats de representació i defensa de l’Ajuntament, el règim de facturació s’efectuarà 
d’acord amb el règim transitori establert en el Plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
Clàusula 21.- Revisió de preus 
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No s’aplicarà cap revisió de preus. 
 
Clàusula 22.- Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 del 
TRLCSP, les següents: 
 

− El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents Plecs 
durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de Sant Celoni puguin 
derivar-se perjudicis per a l’interés públic. 

 
− L’incompliment de qualsevol obligació contractual essencial, sens perjudici d’allò que 

disposa la clàusula següent, referida a les penalitats. 
 

− Incompliment o compliment defectuós reiterat (en més de dues ocasions en el termini 
de sis mesos) de la prestació objecte del contracte i dels  termes continguts en la seva 
oferta.  

 
− Incompliment de l’obligació de reserva absoluta de la informació obtinguda en el 

desenvolupament del contracte, establert a la clàusula 17 d’aquest Plec. 
 
Clàusula 23.- Penalitats 
 
Cas que l’Ajuntament de Sant Celoni opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents: 
 

1) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció de 0,20 € per cada 1.000 € del preu del contracte. 

 
2) Penalitats de fins al 10% sobre el pressupost del contracte, pels supòsits següents: 
 

- Compliment defectuós de la prestació.  
- Incompliment de l’obligació d’adscriure els mitjans materials o personals assenyalats 
pel contractista en la seva oferta. 
- Incompliment dels compromisos adquirits i que han estat objecte de valoració per 
procedir a l’adjudicació del contracte.  
- Incompliment de condicions per procedir a la subcontractació. 

 
3) Incompliments en les condicions de subcontractació establerts en aquest plec, es 

podran imposar penalitats de fins a un 50% de l’import de la subcontractació 
realitzada.  

 
L’import de les penalitzacions serà immediatament executiu i es farà efectiu mitjançant la 
minoració del seu import en les factures que meriti l’execució del contracte o, de no ser 
possible, en la liquidació d’aquest, responent -ne, en tot cas, la garantia definitiva constituïda pel 
contractista. 
 
Clàusula 24.- Compliment del contracte 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de la 
prestació, en els termes establerts en el contracte i a satisfacció de l’Ajuntament, al venciment 
del termini contractual, sens perjudici que les necessitats de defensa jurídica de la corporació 
pels assumptes assignats perdurin i els resulti d’aplicació el règim t ransitori establert en el Plec 
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de prescripcions tècniques particulars. La constatació del compliment del contracte exigeix un 
acte formal i positiu de recepció o conformitat per part de l’Ajuntament, a través del responsable 
del contracte. 
 
Clàusula 25.- Termini de garantia del contracte 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, no s’estableix un termini de garantia. 
 
Clàusula 26.- Cessió 
 
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, 
mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Sant  Celoni,  i de conformitat  amb 
els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 
 
Clàusula 27.- Subcontractació 
 
El contractista només podrà subcontractar amb terceres persones la realització de treballs   
auxiliars i accessoris vinculats a l’execució d’aquest contracte, previ el compliment dels 
requisits establerts en l’article 227 i següents del TRLCSP i normativa concordant.  
 
Les prestacions a subcontractar no podran excedir del 30% del pressupost màxim de licitació 
 
Clàusula 28.- Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.  
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència.  
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial.  
 
Clàusula 29.- Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de clàusules administratives 
particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, pel Text refós de la Llei de  
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la  
seva normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
Clàusula 30.- Domicili a efectes de notificacions 
 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma 
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota mena 
de notificacions i tràmits, en relació amb l’expedient de la present contractació, serà el que figuri 
en el contracte corresponent. L’adreça de correu electrònic serà la indicada en la informació 
facilitada en el sobre número 2 presentat per participar en la licitació del present contracte.  
 
Clàusula 31.- Adjudicació i constitució de la garantia definitiva pel licitador proposat com 
a adjudicatari 
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D’acord amb l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent 
les proposicions presentades que no hagin estat declarades desproporcionades ni excloses, i 
requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, en 
el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la recepció del requeriment, presenti la 
documentació següent: 
 
1) Acreditar la constitució de la garantia definitiva.  
 
2) Presentar els següents documents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 
persona jurídica, a més del seu DNI,  haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de 
constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el 
darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte 
del contracte. Aix í mateix, els actes i acords continguts en les  escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada 
inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si 
s’escau, en el corresponent registre oficial.  
 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador que 
es presenti en fotocòpia sigui compulsada degudament amb la documentació original. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del RGLCAP. 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 
 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat l’Ajuntament 
per obtenir de forma directa la seva acreditació.  
 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, aix í com la documentació que acrediti la disposició dels 
mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas 
d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 10 del present Plec. 
 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.  
 
e) Còpia autèntica de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil  pels danys i/o 
perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l’execució del servei, amb una 
cobertura mínima de 600.000 € 
 
f) La resta de documentació que s’indica en aquest Plec de clàusules a aportar de 
forma prèvia a la formalització del contracte. 
 

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 
documentació referida – excepció de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació 
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professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no 
consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la 
declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han 
experimentat cap variació.  
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, o si la documentació presentada 
no és la correcta, es procedirà en els termes assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 
 
L’òrgan de contractació, de manera motivada, adjudicarà el contracte en els 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació, ho notificarà als licitadors i ho publicarà al perfil del 
contractant.  
 
Clàusula 32.- Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des 
del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.  
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
Clàusula 33.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 
mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i  en 
matèria mediambiental.  
 
Clàusula 34.- Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 600.000 € durant tot la duració del contracte, incloses les seves pròrrogues. 
S’ha d’acreditar la contractació d’aquesta assegurança abans de procedir a l’adjudicació del 
contracte, en els termes de la clàusula 31 del present plec de clàusules.  
 
Clàusula 35.- Lloc de prestació/lliurament 
 
El lloc fixat per a la prestació/lliurament dels serveis objecte del contracte són:  
 
- El despatx professional del contractista 
- Els jutjats i tribunals corresponents  
- L’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Clàusula 36.- Responsable del contracte 
 
Es designa com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del 
TRLCSP, al secretari de l'ajuntament, o tècnic funcionari de l'ajuntament en qui delegui. El 
responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest 
procés de contractació com a licitador.  
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en el capital de 
la qual n’ostenti, ell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
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representació legal, una participació superior al 10% del capital social i/o en siguin 
administradors. 
 
Clàusula 37.- Protecció de dades de caràcter personal  
 
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, 
números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat 
per RD 1720/2007, de 21 de desembre.  
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que 
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent de 
l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa contractista tingués accés, directe 
o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment 
del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en 
el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
De conformitat amb la Disposició addicional 26a del TRLCSP, els contractes que impliquin el 
tractament de dades de caràcter personal hauran de respectar en la seva integritat la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la 
normativa que la desenvolupa o que la substitueixi. En el cas que la contractació impliqui 
l’accés a dades de caràcter personal, el tractament dels quals sigui responsable aquest 
Ajuntament, per part del contractista, aquest tindrà la consideració d’encarregat del tractament. 
En aquest supòsit, l’accés a aquestes dades no es considerarà comunicació de dades, quan es 
compleixi el previst a l’article 12.3 del la LOPD. En qualsevol cas, les previsions de l’article 12.2 
de la LOPD es faran constar per escrit. 
 
Finalitzada la prestació del contracte, les dades de caràcter personal es destruiran o retornaran 
a l’Ajuntament o a l’encarregat del tractament que es designi. El tercer encarregat del 
tractament conservarà degudament bloquejades les dades en tant que es puguin derivar 
responsabilitats de la seva relació amb l’Ajuntament.  
 
En el cas que un tercer tracti les dades personals per compte del contractista, l’encarregat del 
tractament haurà de complir amb els requisits següents: 
 

1) Que aquest tractament estigui especificat i autoritzat per l’òrgan contractant. 
2) Que el tractament de les dades de caràcter personal s’ajusti a les instruccions del 

responsable del tractament. 
3) Que el contractista encarregat del tractament i el tercer formalitzin el contracte en 

els termes previstos a l’article 12.2 de la LOPD. 
4) Que el contractista informi a l’Ajuntament.  

 
En aquest cas, el tercer tindrà també la consideració d’encarregat del tractament. 
 
El contractista vigilarà i adoptarà els mitjans necessaris per controlar la difusió indeguda de les 
dades personals que es produeixin com a conseqüència d’una negligent implantació de les 
mesures de seguretat per part de l’encarregat del tractament i tindrà l’obligació de notificar a 
aquet Ajuntament qualsevol incident des seguretat que detecti. 
 
Clàusula 38.- Facultat de l’Ajuntament de Sant Celoni sobre manteniment d’estàndards 
de qualitat en la prestació del servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal que 
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adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar  els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones 
contractades pel contractista no observi aquests nivells i regles, l’Ajuntament de Sant Celoni 
n’informarà al contractista i aquell l’haurà de substituir en el termini més breu possible, sense 
que pugui excedir, en cap cas, dels deu dies naturals, comptadors des de l’endemà de la 
comunicació rebuda per part de l’Ajuntament. La manca d’aquest personal en cap cas pot 
constituir la justificació de l’incompliment de les obligacions que corresponen al contractista, 
d’acord amb l’establert en el present Plec de clàusules, en el Plec de prescripcions tècniques 
particulars del present contracte i en els compromisos que n’hagi adquirit en la seva oferta de 
contractació.  
 
Clàusula 39.- Propietat dels treballs 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractada és propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA: 
 
Per la present diligència, informo de la conformitat del present plec amb la normativa vigent 
aplicable, sense perjudici de sotmetre’m a una alt ra opinió més fonamentada en dret.  
 
El secretari, 
Antoni Peralta Garcerá. 
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ANNEX 1 – PREUS UNITARIS MÀXIMS DE LICITACIÓ 
 

A) JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 
 
 

Tipologia de servei a realitzar Preu unitari (IVA exclòs) 
 

1. Assistència a declaracions en totes les jurisdiccions  
quan no formin part d’un procediment específic 200,00 EUR 

 
2. Mesures cautelars sol·licitades amb caràcter previ o en 200,00 EUR 

mateix recurs contenciós-administratiu 
 

3. Apel·lació de mesures cautelars  200,00 EUR 
 

4. Autoritzacions entrades en domicili 200,00 EUR 
 

5. Procediments davant jurats d’expropiació 200,00 EUR 
 

6. Procediments abreujat contenciós administratiu 700,00 EUR 
 

7. Segona instància en el procediment abreujat  400,00 EUR 
 

8. Procediment ordinari contenciós administratiu 2.000,00 EUR 
 

9. Segona instància del procediment ordinari 1.000,00 EUR 
 

10. Incident execució sentència 500,00 EUR 
 

11. Recurs de cassació 1.500,00 EUR 
 

12. Altres actuacions d’anàleg o similar valor processal,  
en què el responsable del contracte determinarà el  
seu import  Màxim 600,00 EUR 

 
 

B) JURISDICCIÓ SOCIAL 
 

Tipologia de servei a realitzar Preu unitari (IVA exclòs) 

1) Conciliacions en matèria laboral:  
 

- Redacció de Papereta de Conciliació o assistència 200 EUR 
 a l’acte sense avinença 

 
- Assistència a l’acte amb avinença 300 EUR 

 
2) Actuacions davant de la Inspecció de Treball  300 EUR 

 
3) Reclamació de quantitat  600 EUR 

 
4) Actuacions disciplinàries: 
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- Estudi, elaboració i redacció de la carta d’imposició 250 EUR 
 de sancions 
 
- Redacció de la comunicació de faltes molt greus que      450 EUR 

 impliquin acomiadament 
 
- Intervenció total en expedients disciplinaris  600 EUR 

 contradictoris i expedients disciplinaris a representants  
dels treballadors  

 
5) Impugnació de sancions disciplinàries  500 EUR 

 
6) Reclamacions per acomiadaments, disciplinaris o 700 EUR  
 objectius, i altres resolucions contractuals, individuals  

o col·lectives  
 

7) Execució de sentències  600 EUR 
 

8) Recurs contra provisions i interlocutòries 300 EUR 
 

9) Recurs de suplicació 700 EUR 
 

10) Recurs de revisió 1.000 EUR 
 

11) Recurs de cassació 1.000 EUR 
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ANNEX 2 – MITJANS INFORMÀTICS DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
Per al seguiment, control i informació de la prestació del servei, el contractista ha de posar a 
disposició de l’Ajuntament sistemes tecnològics que li garanteixin el coneixement immediat de 
l’estat dels plets. 
 
Per aquest motiu, disposarà d’un programari destinat a la gestió de les dades objecte del 
contracte i que haurà de tenir, com a mínim, els camps següents: 
 

- Data alta 
- Número de procediment judicial 
- Òrgan judicial 
- Tipus de procediment judicial 
- NIF del demandant  
- Nom part demandant  
- NIF part demandada 
- Nom part demandada 
- Codemandats 
- Codemandants 
- Descripció de l’acte impugnat  
- Ref. Expedient procediment judicial 
- Ref. Expedient administratiu impugnat  
- Matèria 
- Quantia 
- Estat de tramitació (Fase) 
- Advocat defensa Ajuntament  
- Procurador representació Ajuntament  

 
Caldrà que en cada un dels tràmits tingui associada la documentació en PDF que hagi generat. 


