
 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA I DEFENSA JURÍDICA I JUDICIAL EXTERNA 
DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
 

Clàusula 1.- Definició de l'objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte és la prestació, en col·laboració amb la secretaria municipal, dels 
serveis jurídics externs que fossin sol·licitats al contractista per a l’assistència jurídica, 
defensa i representació judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni –en endavant, 
l’Ajuntament-.  L’adjudicació es  circumscriu als ordres jurisdiccionals contenciós-
administratiu i laboral. 

 
Aquest servei comprèn les prestacions següents: 

 
• Assessorament jurídic i elaboració de dictàmens i informes de les matèries que 

siguin competència de l’Ajuntament i que estiguin relacionades amb el seu 
funcionament.  

 
Queden exclosos aquells informes, l’emissió dels quals estigui reservada per la 
normativa vigent aplicable a determinats llocs de treball de l’ajuntament.   
 
Dins d'aquesta prestació s'inclou, entre d'altres (essent aquesta relació a títol 
exemplificatiu) l'assessorament jurídic corresponent a:  
- La tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial  
- De qüestions patrimonials diverses  
- De reclamació de danys i perjudicis causats a l'ajuntament  
- A la tramitació dels expedients de contractació que siguin indicats per part de 

l'ajuntament  
- Al suport jurídic que sigui sol·licitat a la secretaria municipal per part d’altres  

àrees, per a les quals sigui necessari l’emissió d’informes o l’atenció 
presencial dels casos que siguin plantejats, especialment pel que fa a 
qüestions urbanístiques i de caire social.  

 
• La representació i defensa en judici de l’Ajuntament i dels ens dependents que hi 

puguin ser creats, davant de la jurisdicció contenciosa administrativa i laboral. 
Aquesta representació i defensa inclou la informació permanent  i puntual a 
l’Ajuntament de l’estat de tramitació i desenvolupament de totes les actuacions, 
tràmits i fases de cada un dels procediments, així com l’assessorament legal 
continu, pel qual es donarà opinió jurídica sobre totes les qüestions que es puguin 
plantejar en el desenvolupament de les funcions pròpies de l’Ajuntament.  

 
• L’assistència lletrada i defensa del personal de l’Ajuntament i dels seus càrrecs 

polítics, quan aquesta assistència no quedi coberta amb l’assegurança municipal 
corresponent, sempre i quan no es tracti d’un litigi entre l’Ajuntament i el seu 
personal.  

 
• Assistència a reunions, assemblees i esdeveniments de naturalesa anàloga, ja 

siguin de caràcter públic o privat, en què participi o bé que celebri:  
 - l’Alcalde i/o regidors de l’Ajuntament, en representació seva 
 - Personal de l’Ajuntament, que també actuï en concepte d’aquesta representació 

de l’Ajuntament,  quan sigui sol·licitada pel mateix Ajuntament. 
 

• Qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga a les exposades, de caràcter 
específic i puntual, que li sigui directament encarregada per part d’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 

 



• Exercir accions judicials en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament, en 
l’àmbit de la jurisdicció administrativa i laboral.  

 

Quan legalment sigui preceptiva la intervenció de procurador, actuaran en cada cas aquells 
procuradors que l’Ajuntament designi, sens perjudici de les possibles sol·licituds que en 
aquest sentit pugui efectuar el contractista.   

 

Clàusula 2.- Règim de prestació dels serveis 
 
La prestació del servei d’assessorament jurídic es realitzarà de forma mixta des del despatx 
del professional que resulti contractat i presencialment en la seu de l’Ajuntament d’acord amb 
les condicions següents: 

 
• Atenció presencial a la seu de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb un total de 6 hores 

setmanals presencials, distribuïdes en 2 hores obligatòries les tardes dels dilluns, de les 
17.00 a les 19.00 hores, i les altres 4 hores, a elecció del contractista,  amb el vistiplau 
de l’Ajuntament, i en la franja horària compresa entre les 10:00 i les 14:00 hores, per a 
consultes i assessorament jurídic a l’Ajuntament i als seus organismes i resta d’entitats 
dependents que puguin ser creades.  

 
• Assistència als procediments de l’àmbit contenciós administratiu i/o laboral en els que li  

sigui encomanada la defensa dels interessos de l’Ajuntament. 
 
• Atenció permanent telefònica o mitjançant correu electrònic a l’Ajuntament per a 

consultes i solució de problemes jurídics que es puguin plantejar. Aquesta atenció també 
comporta la celebració de les reunions que l’Ajuntament estimi oportunes.  

 

Clàusula 3.- Procediment a seguir durant la prestació del servei pel que fa a la defensa 
judicial de l’ajuntament. 

 
Les pautes mínimes a seguir pel contractista en l’execució del contracte, i que poden ser 
millorades en la seva oferta (en el seu pla d’execució dels treballs) són les següents:  

 
• L’Ajuntament rep la notificació de l’obertura d’un expedient judicial o acorda la iniciació 

d’aquest expedient. 
 
• El personal de secretaria de l’Ajuntament comunicarà al contractista l’obertura dels 

procediments, pels mitjans electrònics que es determinin i, en el seu defecte, per correu 
electrònic a l’adreça indicada pel contractista. 

 
• El personal de secretaria enviarà al contractista el duplicat de la documentació que 

l’Ajuntament remeti als òrgans jurisdiccionals.  
 
• Des d’aquest moment, i  un cop personat el contractista com representant de 

l’Ajuntament en el procediment, mantindrà la comunicació amb l’Ajuntament mitjançant 
el personal de secretaria, amb remissió de qualsevol documentació relacionada amb 
l’expedient de referència en un termini màxim de tres (3) dies hàbils, a comptar des del 
dia següent a la seva recepció o presentació, segons procedeixi.  

 
La remissió de la documentació es realitzarà utilitzant els mitjans electrònics que es 
determinin, i, en el seu defecte, mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada pel 
contractista. 

 

• La posició de la defensa o l’acció serà assenyalada, si escau, per l’Ajuntament, sempre 
amb l’objectiu de la defensa dels interessos de l’Ajuntament.  

 



Per això, es podrà requerir al contractista, amb caràcter general, que remeti a 
l’Ajuntament la documentació adreçada als òrgans jurisdiccionals amb caràcter previ a 
la seva presentació.  

 
En aquest sentit, i en relació als escrits de contestació a la demanda o similars, hauran 
de ser tramesos pel contractista amb una antelació de quatre (4) dies  hàbils a la data 
màxima de presentació de l’escrit de contestació a la demanda, als efectes de ser 
analitzats per l’Ajuntament, i en el seu cas, realitzar  les  observacions o les propostes 
d’esmena en el termini de dos (2) dies hàbils des de la recepció de l’escrit de 
contestació a la demanda o similar. Transcorregut aquest termini sense que es facin 
observacions o propostes d’esmena per l’Ajuntament, el contractista podrà presentar 
l’escrit de contestació a la demanda presentat. Aquests terminis no regiran en casos 
justificats d’urgència.  

 
• La interposició de recurs s’haurà d’autoritzar per l’Ajuntament expressament, per 

qualsevol mitjà que s’estimi oportú.  
 
• Aquest règim d’actuació no impedirà que, en els casos en què puguin concórrer 

excepcions a la tramitació detallada amb anterioritat, ambdues parts pactin la forma 
d’efectuar els tràmits corresponents. 

Clàusula 4.- Procediment a seguir durant la prestació del servei pel que fa a 
l’assessorament jurídic de l’ajuntament. 
 
 
• El contractista trametrà en el termini màxim de 10 dies hàbils comptadors des de la seva 

sol·licitud (que s’efectuarà per correu electrònic per part d’òrgan municipal autoritzat, 
ordinàriament la secretaria municipal) els dictàmens i informes que hagi d’elaborar en el 
marc de l’assessorament jurídic del contracte, de conformitat amb el que estableix  
aquest Plec i el Plec de clàusules administratives particulars. Es podrà atorgar una 
pròrroga d’aquest termini, per part de l’ajuntament, en atenció a la complexitat o 
dificultat de l’objecte del dictamen o informe. En aquest cas, el termini definitiu serà fixat  
per l’ajuntament.  
 
 

• En el cas que doni suport a la tramitació d'un expedient administratiu, el contractista 
haurà de facilitar la documentació que li  sigui requerida en el termini indicat per part de 
l'ajuntament. 

 

• Cas que l’ajuntament consideri oportuna efectuar una reunió amb el contractista, per a 
la millor prestació de l’assessorament jurídic, aquest haurà d’informar la seva 
disponibilitat en el termini màxim de 24 hores des que li sigui comunicada la necessitat 
de realitzar-la.  

 

• El contractista facilitarà totes les explicacions sobre l’assessorament efectuat que li  
siguin requerides per part de l’ajuntament, el que inclourà la possibilitat d’emetre 
informes o elaborar documentació aclaridora dels conceptes i qüestions que plantegin 
dubtes o problemes d’entesa. Aquests informes s’hauran d’emetre en el termini màxim 
de deu dies, des que siguin requerits. 

 

Clàusula 4.- Règim transitori  
 
Els tràmits i/o procediments judicials que estiguin essent tramitats o duts a terme pel 
col·laborador jurídic actualment contractat per l'ajuntament, continuaran essent tramitats o 
duts a terme per aquest col·laborador, llevat que l'ajuntament, per mitjà de resolució 
expressa, decideixi encarregar la continuació de la seva tramitació al contractista resultant  
del present procediment de licitació. 
 



Exhaurit el termini de vigència del present contracte o en el seu cas, el de la seva pròrroga, i 
per tal d’atendre adequadament les necessitats de l’Ajuntament, el contractista haurà de 
continuar prestant el servei fins que el nou adjudicatari o l’Ajuntament se’n facin càrrec. Tot  
això, salvant la facultat que es reserva l’Ajuntament, previ informe de secretaria, de substituir 
la direcció lletrada dels plets o litigis. 

 
En el cas que el contractista continuï amb la prestació del servei, d’acord amb el present  
règim de transitorietat, els preus a percebre pel contractista seran els  mateixos que per a la 
gestió ordinària del contracte.  

 

Sant Celoni, desembre de 2016 


