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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ DELS 

SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA EN SEU JUDICIAL CONTENCIÓS-

ADMINISTRATIVA I DE REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS, ELS 

SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, I L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 

“INGESOL”.  PROCEDIMENT OBERT. 

 

 

Clàusula 1.- Objecte del contracte 

 

És objecte d’aquest plec la contractació dels serveis de defensa jurídica en seu judicial i en 

altres àmbits específics en via administrativa, de l’Ajuntament de Cambrils i els organismes 

autònoms, i entitat pública empresarial, constituïts/des pel mateix Ajuntament. 

 

També serà objecte d’aquesta contractació els serveis de representació davant d’òrgans judicials 

unipersonals en l’àmbit de la jurisdicció contenciós-administrativa de Tarragona. 

 

Clàusula 2.- Àmbit de la contractació 

 

Seran objecte de contractació els serveis de defensa jurídica pels recursos i demandes 

interposats davant les instàncies judicials i l’exercici d’accions acordades per l’Ajuntament de 

Cambrils i els seus organismes dalt indicats, en els següents àmbits jurisdiccionals: 

 

- ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 

 

L’adjudicatari portarà també la defensa lletrada dels assumptes civils, penals, mercantils o 

constitucionals directament vinculats als recursos contenciós-administratius que tingui 

assignats. 

 

Clàusula 3.- Prestacions que compren  

 

L’adjudicatari del contracte s’haurà de fer càrrec de les següents prestacions dins de l’àmbit 

contenciós-administratiu: 

 

- Defensa jurídica:  L’assumpció dels serveis de defensa i representació compren tant les 

actuacions en primera o única instància, com la dels recursos ordinaris i extraordinaris 

que es presentin en segona instància, així com altres accions de nulitat, procediments 

incidentals, recursos d’empara, etc,  que tinguin una connexió directa amb l’assumpte 

inicial. 

 

Amb caràcter indicatiu, aquests serveis comprendran les següents actuacions: 

 

- interposició/presentació/contestació de tot tipus de recursos 

- redacció/contestació de demandes/mesures cautelars 

- compareixences/conclusions 

- assistència a proves/interrogatoris/testificals/pericials/declaracions 

- assistència a audiències prèvies/judicis 

- redacció d’acords transaccionals/conciliacions 

- execucions judicials 
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- procediments incidentals i similars 

- actuacions en peces separades 

- representació de l’Ajuntament i els seus organismes i entitats dalt indicats, davant dels 

Jutjats del contenciós-administratiu de Tarragona 

 

- Assessorament telefònic i en despatx: a la Secretaria general i/o Alcaldia, per a valorar  

l’exercici de noves accions judicials i per a valorar la prosperabilitat dels recursos i 

demandes en general. 

- Consultes telefòniques i en despatx:  es prestaran al personal i autoritats contra el que 

se segueixi qualsevol procediment judicial o estigui citat en qualitat de testimoni, pèrit, 

etc. i al personal que gestiona els expedients de defensa jurídica. 

- Gestions de seguiment de les actuacions judicials:  comprendrà tota la tasca de 

seguiment de les actuacions en els Jutjats i Tribunals per tal de poder comptar amb la 

informació necessària sobre tots els antecedents i qüestions a considerar.  Aquest servei 

només serà complementat amb la designa de Procurador en els supòsits que legalment 

sigui preceptiu. 

- Actuacions extrajudicials: amb caràcter general, seran totes aquelles actuacions que 

s’hagin de dur a terme per tal d’evitar, preparar o posar fi a un procés judicial, com ara 

consultes, reunions d’estudi o seguiment d’assumptes, etc. 

 

 

Dins de l’objecte del present plec seran objecte de la prestació, entre altres, les següents 

matèries: 

 

. Ordenances i reglaments 

. Patrimoni i responsabilitat patrimonial (sempre que no estiguin coberta per les pòlisses   

d’assegurances concertades per la Corporació o els seus ens dependents) 

. Llicències 

. Disciplina urbanística 

. Disciplina en activitats econòmiques 

. Planejament i Gestió urbanística 

. Contractació administrativa 

. Subvencions 

. Funció pública 

. Promoció econòmica 

. Habitatge 

. Medi ambient i sostenibilitat 

. Seguretat ciutadana 

. Protecció de drets fonamentals 

. Sancionador no tributari 

. Tributs, taxes i preus públics locals 

. Sancions tributàries 

. Gestió econòmica i pressupostària 

 

 

Serà extensiu a tots els informes i actuacions dels treballadors/es municipals relacionats amb el 

compliment del seu servei i que corresponguin a aquest ordre jurisdiccional, tal com 

s’especifica a l’art. 14 f) del RDLeg 5/2015, de 30 d’octubre, EBEP .  S’exceptuen aquelles 

actuacions judicials en les quals l’altra part sigui el mateix Ajuntament o en aquelles que se’n 
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dedueixi un conflicte d’interessos entre la defensa de l’Ajuntament/ens dependents i la del 

treballador/a. 

 

 

Clàusula 4.- Prestacions que s’exclouen 

 

Restaran excloses de la present contractació: 

 

- la defensa i representació de l’Ajuntament i els seus organismes i entitats dalt indicats, 

en les demandes de responsabilitat patrimonial o civil que restin cobertes per les 

corresponents pòlisses d’assegurances vigents 

- la defensa i representació de l’Ajuntament i els seus organismes i entitats dalt indicats, 

en aquelles demandes que, per raó de la seva especificitat, especial complexitat, relació 

amb altres recursos, reiteració o per altres motius d’interès públic s’encarreguin a altres 

lletrats, previ acord motivat de l’òrgan de contractació 

- la defensa i representació de l’Ajuntament en els expedients d’imposició de sancions 

per infraccions de trànsit, mentre es trobi vigent el conveni de gestió amb Diputació de 

Tarragona-OOAA BASE. 

- la representació de l’Ajuntament i els seus organismes i entitats dalt indicats, quan 

correspongui exclusivament la representació per mitjà de Procurador.  En aquests casos 

l’adjudicatari escollirà lliurement el professional que hagi de fer les funcions de 

representació d’entre les persones que constin en la corresponent Escriptura 

d’atorgament de poders per a plets i els seus honoraris seran determinats segons tarifes 

col.legials i facturats directament a l’Ajuntament. 

 

 

Clàusula 5.- Durada del contracte 

 

La durada del contracte s’estableix en 2 anys, prorrogable per 2 anys més, mitjançant acord 

exprés de l’òrgan de contractació i sempre de conformitat amb l’adjudicatari. 

 

L’extinció del present contracte no extingeix la dels serveis de defensa i representació que ja 

s’haguessin iniciat durant el període de vigència d’aquell i de la seva pròrroga, de conformitat 

amb allò que estableix l’art. 303.3 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.  

 

Exhaurit el termini de vigència del contracte o, en el seu cas, de la pròrroga acordada, i per tal 

d’atendre adequadament les necessitats de la corporació municipal i dels seus ens dependents, 

el contractista haurà de continuar prestant el servei fins que el nou adjudicatari o l’Ajuntament 

se n’hagin fet càrrec, de conformitat amb allò que estableix l’art. 303.3 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.  

 

 

Clàusula 6.- Preu estimat del contracte 

 

Tenint en compte les dades de les que es disposa sobre nombre d’assumptes i cost dels darrers 

anys, s’estima que l’import anual del present contracte serà de 70.000’- €. 
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En conseqüència, als efectes de determinació del procediment d’adjudicació a seguir, els 

requisits de publicitat i l’òrgan de contractació el preu de licitació serà de 280.000’-  €. Aquest 

import compren la durada inicial establerta per aquest contracte i la de la seva possible pròrroga. 

 

 

Clàusula 7.- Determinació dels preus unitaris per procediment 

 

El sistema de determinació de preus establert per aquesta contractació és el de preus unitaris 

que s’aplicaran a cada procediment, segons resulti de la present clàusula un cop aplicat el 

percentatge de baixa ofertat per l’adjudicatari. 

 

En l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 

 

- en els procediments abreujats  3.000 € 

- en els procediments ordinaris, de 30.001 a 60.000 € de quantia  4.000 € 

- en els procediments ordinaris, més de 60.000 € de quantia  6.000 € 

- procediments ordinaris de quantia indeterminada  4.000 € 

- per actuacions extrajudicials  300 € /actuació 

- per apel.lació  3.000 € 

 

En els procediments d’especial complexitat, de gran quantia, recursos d’empara al TC, recursos 

d’inconstitucionalitat, recurs de cassació, etc, els honoraris es determinaran per contracte 

menor, tenint en compte l’anterior barem d’honoraris o altres criteris degudament justificats 

 

Aquests preus inclouen la totalitat dels tràmits i intervencions que es puguin efectuar als 

diferents procediments: interposició i presentació de recursos, compareixença, assistència a 

vistes, demanda i contestació a la demanda, pràctica de proves, conclusions, actuacions en peces 

separades, tràmits incidentals, desplaçaments, còpies de documents, etc, així com la 

representació processal en els Jutjats del contenciós-administratiu de Tarragona. 

 

Aquests imports no contemplen l’IVA vigent en cada moment, però sí les retencions que siguin 

preceptives en virtut de les disposicions fiscals vigents. 

 

En el moment que es pugui determinar el preu de cada procediment es tramitarà el corresponent 

expedient de retenció de crèdit. 

 

Els honoraris es meritaran a la finalització de cada instància, prèvia presentació de la 

corresponent minuta on s’expressin de forma detallada els conceptes determinants dels 

honoraris i la relació de les despeses. 

Es podran girar provisions de fons a compte de l’import dels honoraris, expedint la minuta 

corresponent sens perjudici de la liquidació final. 

 

Els honoraris dels assumptes civils, penals, mercantils o constitucionals directament vinculats 

als recursos contenciós-administratius que tingui assignats l’adjudicatari es determinaran per 

contracte menor en base a criteris degudament justificats. 

 

 

Clàusula 8.- Exclusions dels preus unitaris 

 

Seran a càrrec de l’Ajuntament i/o dels seus ens dependents els següents conceptes: 
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- les taxes judicials que es meritin 

- les caucions i/o fiances que s’imposin 

- les costes dels dictàmens pericials de part i per tot tipus de proves pericials 

- les indemnitzacions a pagar a testimonis 

 

 

Clàusula 9.- Actualització dels preus unitaris 

 

En cas de pròrroga del contracte es podran incrementar els preus unitaris resultants de 

l’adjudicació segons l’index de preus al consum aprovats (IPC) o altre índex d’actualització de 

preus oficial. 

 

 

Clàusula 10.- Condemna i taxació de costes judicials 

 

L’Ajuntament és el responsable directe del pagament de les condemnes en costes que puguin 

produir-se al seu càrrec en els processos en els que n’és part i, en conseqüència és el creditor 

de les condemnes en costes que al seu favor es declarin, a l’objecte de poder rescabalar-se de 

les despeses que li ocasiona la seva defensa i representació.  En cas de condemna en costes 

favorable a l’Ajuntament, l’adjudicatari tindrà dret al 50% de les costes reconegudes, un cop 

recuperades. 

 

 

Clàusula 11.- Lloc de realització del servei 

 

El servei es desenvoluparà en la seu del despatx professional del contractista, en règim de matí 

i tarda i en les hores habituals d’oficina, apart d’aquelles prestacions que s’han d’efectuar en 

seu judicial 

 

 

Clàusula 12.- Mitjans adscrits a la realització del servei 

 

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 i/o dels seus ens dependents, sistemes tecnològics que li garanteixin 

el coneixement immediat, en qualsevol moment, de l’estat dels plets.  L’aplicació informàtica 

que es proposi haurà d’incorporar un sistema de seguiment de la facturació i de les provisions 

de fons que s’entreguin a compte. 

 

Mitjans personals adscrits a la prestació del servei: 

 

Els licitadors hauran d’acreditar que compten amb els requisits mínims de solvència tècnica 

establerts en el present Plec.  Aquests mitjans personals mínims hauran de formar part de 

l’estructura organitzativa del licitador. 

 

Els professionals destinats a la prestació del servei hauran d’estar en possessió del títol 

professional d’advocat en els termes previstos per la llei estatal d’accés a les professions 

d’advocat i procurador, Llei 34/2006, de 30 d’octubre i estar degudament col.legiats per a 
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l’exercici de l’advocacia, de conformitat amb l’art. 9 de la Normativa de l’advocacia catalana 

aprovada pel Consell dels Il.lustres Col.legis d’Advocats de Catalunya. 

 

Els licitadors hauran de comptar amb l’equip humà suficient per a la prestació dels serveis. 

 

Atesa la naturalesa del servei objecte del present plec, s’entendrà que l’equip de treball acreditat 

en la present licitació constitueix un compromís d’adscripció vinculant per al licitador i una 

obligació essencial d’execució del present contracte, i per a la seva substitució caldrà comptar 

amb l’aprovació de l’òrgan municipal corresponent. 

 

Els licitadors podran comptar amb altres professionals no integrats en la seva estructura 

organitzativa per a aquells assumptes o matèries altament especialitzades, sempre que així es 

justifiqui i es comuniqui al responsable del contracte. 

 

 

Mitjans materials adscrits a la prestació del servei: 

 

Els licitadors han de tenir la capacitat estructural suficient per a portar a terme tot el conjunt 

d’activitats processals que comporti la defensa de l’Ajuntament de Cambrils i els seus ens 

dependents.  És imprescindible comptar amb una oficina que faci les funcions de despatx 

professional. 

 

 

Clàusula 13.- Responsable del contracte 

 

El responsable del contracte és la Secretaria General de l’Ajuntament, o persona en qui designi, 

a la qual li correspondran bàsicament, entre altres, les funcions de tramitar i gestionar els 

encàrrecs concrets de la prestació objecte d’aquesta contractació, el seguiment i la supervisió 

dels serveis per part del contractista;  donar les instruccions necessàries per a la bona execució 

del contracte;  proposar, en el seu cas, a l’òrgan municipal competent, la designació o 

substitució, si s’escau, de la direcció lletrada dels plets o litigis concrets;  conformar la 

facturació, etc. 

 

El contractista desenvoluparà les prestacions objecte del contracte baix la coordinació de la 

Secretaria General de l’Ajuntament o persona en qui designi. 

 

La Secretaria General de l’Ajuntament, durant la vigència del contracte i del seu període 

transitori, es reserva el dret d’assumir per si mateixa o per mitjà dels serveis jurídics municipals,  

la representació i defensa dels interessos de la corporació i dels seus ens dependents, amb 

independència de l’estat de tramitació processal en que es trobin els assumptes. 

 

 

Clàusula 14.- Confidencialitat de les dades del servei i incompatibilitat professional 

 

El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades que conegui per raó del contracte i 

que no siguin públiques. 

 

El contractista i el seu equip hauran d’abstenir-se de portar la defensa lletrada a particulars, 

empreses o institucions, que demandin o siguin demandades per l’Ajuntament de Cambrils, els 
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seus organismes i entitats, durant la vigència del contracte i per un període complementari de 3 

anys des de la finalització del contracte i les seves pròrrogues. 

 

Clàusula 15.- Solvència econòmica i financera 

 

Per tal de ser admesos a la corresponent licitació serà necessari acreditar la solvència econòmica 

i financera amb els següents mitjans: 

 

- contracte que asseguri la indemnització per riscos professionals corresponents als 

serveis que constitueixen la prestació objecte del present Plec, amb un capital mínim 

assegurat de 300.000’- €, o que aportin compromís de la seva contractació en cas que 

resultin adjudicataris. 

 

Aquest requisit s’haurà d’acreditar mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en el qual 

constin els imports i riscos assegurats, la data de venciment del contracte d’assegurança i el 

compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, quan procedeixi. 

Aquest requisit l’hauran d’acreditar cadascun dels professionals que formin l’equip habitual. 

  

Les persones físiques podran acreditar aquest requisit mitjançant certificació expedida pel 

Col.legi corresponent, amb les dades relatives a l’assegurança col.lectiva obligatòria més 

l’ampliació contractada individualment, en cas necessari, o bé que aportin compromís de la 

seva contractació en cas que resultin adjudicataris.   

 

Les societats professionals hauran d’acreditar aquest requisit pel que fa als professionals que 

formin l’equip habitual 

 

Clàusula 16.- Solvència tècnica 

 

Per tal de ser admesos a la corresponent licitació serà necessari acreditar la solvència tècnica 

amb els següents mitjans: 

 

1) compromís de comptar amb un mínim de 2 professionals de l’advocacia amb dedicació 

plena i que formen o formaran l’equip de treball habitual 

2) acreditar la intervenció directa de l’equip habitual del licitador en la defensa lletrada en 

un mínim de 30 procediments judicials en l’àmbit de la jurisdicció contenciós-

administrativa, durant els darrers 5 anys. 

3) acreditar que tots els professionals que formen l’equip habitual tenen un mínim de 5 

anys d’exercici professional amb dedicació a la defensa d’assumptes en l’àmbit de la 

jurisdicció contenciós-administrativa. 

 

El requisit 1 s’haurà d’acreditar amb la descripció de l’equip de treball habitual i el seu 

currículum vitae. 

 

Els requisits 2 i 3 s’hauran d’acreditar mitjançant declaració responsable del licitador, que 

contingui les següents dades corresponents als assumptes defensats per l’equip habitual que 

conforma o conformarà el seu despatx:   jurisdicció, tribunal, núm. procediment, matèria, 

quantia, data sentència, resultat favorable o desfavorable del fallo, i nom del professional de 

l’equip habitual. 
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Clàusula 17.- Criteris d’adjudicació 

 

- Proposta econòmica  fins a 60 punts 

 
La proposta econòmica haurà de consistir en oferir un descompte igual en tots els preus màxims establerts en el 

present Plec. 

L’oferta que ofereixi un descompte més alt tindrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes una puntuació proporcional 

per regla de tres directa. 

 
 

- Experiència professional consistent en acreditar haver defensat un nombre superior 

d’assumptes, al determinat com a requisit de solvència, i durant els darrers 20 anys com a 

màxim fins a 20 punts 
L’oferta que acrediti una diferència superior tindrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes una puntuació 

proporcional per regla de tres directa. 

 

- Experiència professional consistent en acreditar un percentatge superior de fallos favorables 

fins a 20 punts 

 
L’oferta que acrediti un percentatge més alt d’assumptes amb fallo favorable tindrà la màxima puntuació i la resta 

d’ofertes una puntuació proporcional per regla de tres directa.  

 

 

Clàusula 18.- Llengua de les actuacions 

 

De conformitat amb allò previst a l’art 13 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 

la llengua dels procediments i actuacions objecte d’aquest contracte serà el català. 

 

 

Clàusula 19.- Prerrogatives de l’Ajuntament: 

 

Serà potestat de l’Ajuntament de Cambrils la interpretació del present contracte, la resolució 

dels dubtes que ofereixi el seu compliment, la seva modificació per raons d’interès públic, la 

seva resolució i la determinació dels seus efectes (art. 210 i ss RDLeg 3/2011, TRLCSP) 

 

Clàusula 20.- Règim  jurídic: 

 

El règim jurídic del present contracte està format per aquest plec de prescripcions tècniques 

particulars, pel plec de clàusules administratives generals, per la normativa reguladora dels 

contractes administratius del sector públic que resultin d’aplicació en virtut d’allò que disposa 

la DT 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, i per la Normativa 

de l’advocacia catalana aprovada pel Consell dels Il.lustres Col.legis d’Advocats de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

Cambrils, gener de 2018 
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