El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA (MARCEL GALOFRÉ ESTEVE) a les 09:53 del dia 26/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 3A2X2S1V3W0T4U6J1BF7 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels
documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
Secretaria General
Servei de Defensa Jurídica

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE L’ACORD MARC DE
“SERVEIS DE PROCURADOR/A DELS TRIBUNALS EN ELS PROCEDIMENTS
JUDICIALS QUE S’INTERPOSIN A LA SEU DE BARCELONA”

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és establir els requisits,
concretar els treballs i definir les obligacions de l’acord marc de serveis de procurador
dels Tribunals per a representar l’Ajuntament en els litigis en que sigui part
l’Ajuntament de Sabadell en relació als procediments judicials que s’interposin a la seu
de Barcelona.
Les determinacions establertes en el present Plec Tècnic de l’Acord Marc, així com les
contingudes en el Plec de Clàusules Particulars, constitueixen normes vinculants per al
contractista, el qual realitzarà les prestacions que constitueixen l’objecte del contracte
amb expressa submissió als mateixos i a les instruccions i les directrius que dicti
l’òrgan de contractació.

1. OBJECTE DELS SERVEIS INCLOSOS EN L’ACORD MARC.
Les funcions del/la procurador/a que es demanden en el present acord marc són les
pròpies de la Procura definides en el Reial Decret 1281/2002, de 5 de desembre, pel
que s’aprova l’Estatut General dels Procuradors dels Tribunals d’Espanya, i
enunciativament,
- la representació tècnica processal de l’Ajuntament de Sabadell en els recursos
contenciosos-administratius en els que aquest sigui part demandant o demandada, i
que s’interposin a la seu de Barcelona, així com en totes les seves instàncies i
recursos posteriors.
- la representació tècnica processal de l’Ajuntament de Sabadell en qualsevol altre
procediment judicial substanciat en altra jurisdicció davant un òrgan judicial de la seu
de Barcelona, així com en totes les seves instàncies i recursos posteriors.
- la representació tècnica processal de l’Ajuntament de Sabadell en altres
procediments que es substancien en via judicial tals com les autoritzacions d’entrada
en domicili.
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- les funcions de procurador diferents a la representació processal i previstes en
l’Estatut dels Procuradors tals com actuar com a domicili de notificacions a la seu del
tribunal.

2. OBJECTE DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC.
L’objecte de cadascun dels contractes basats en el present acord marc serà el que
escaigui dins de les funcions abans descrites segons les necessitats que vagin sorgint
en funció de la litigiositat municipal i d’acord amb les directrius del Servei de Defensa
Jurídica de l’Ajuntament de Sabadell.
Constituirà un contracte basat, l’exercici de la representació tècnica processal de
l’Ajuntament en cada procediment judicial en que sigui part l’Ajuntament incloent les
seves posteriors instàncies i recursos, o bé l’exercici de les altres funcions diferents de
la representació processal que s’encomanin al procurador.
Es reconeix la naturalesa de contracte de mandat de cada contracte basat de
representació tècnica processal, d’acord amb el Reial Decret 1281/2002, de 5 de
desembre i la Llei d’Enjudiciament Civil, i per tant el caràcter de contracte privat als
efectes de l’art. 26 de la Llei de Contractes del Sector Públic de cadascun dels
contractes basats en el present acord marc, per la qual cosa la seva execució es regeix
per les normes establertes a l’art. 5.3 del Reial Decret 1281/2002, sens perjudici de
l’aplicació de les normes administratives que escaiguin d’acord amb la LCSP.

3. MECÀNICA DE DESIGNACIÓ DEL PROCURADOR EN CADA PROCEDIMENT
JUDICIAL I D’ADJUDICACIÓ DEL CORRESPONENT CONTRACTE BASAT.
L’Ajuntament atorgarà en favor del procurador seleccionat, el corresponent
apoderament general per plets d’acord amb la legislació aplicable.
En la resolució municipal acordant la compareixença en cada procediment judicial es
procedirà a la designació del procurador seleccionat en el present acord marc per a
exercir la representació tècnica processal de l’Ajuntament en el procediment de què
es tracti. Aquesta designa serà suficient per actuar en les successives instàncies
derivada dels recursos procedents contra les decisions recaigudes en el procediment.
Seguidament a adoptar la resolució municipal de compareixença, per l’òrgan de
contractació competent es procedirà a l’adjudicació del corresponent contracte basat,
per a la qual cosa el Servei de Defensa Jurídica de l’Ajuntament trametrà una petició
d’oferta per escrit mitjançant comunicació electrònica dirigida al procurador segons el
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model Annex 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, on s’establirà el
termini per la presentació del corresponent pressupost i altres requeriments formals de
presentació, i a la que s’adjuntarà la comunicació judicial d’interposició del
procediment amb la seva documentació.
El procurador, un cop rebuda la petició de pressupost i la documentació relativa al
procediment judicial, haurà de presentar el mateix, degudament signat per persona
amb poder suficient de representació, en el termini màxim establert, mitjançant
instància electrònica presentada al registre electrònic de l’Ajuntament de Sabadell, a
l’enllaç següent:
https://seu electrònica Ajuntament de Sabadell - tràmit instància general
El procurador haurà d’aportar el pressupost amb una previsió dels drets i despeses
que meritarà el seu servei segons les tarifes del vigent aranzel de drets dels
procuradors dels tribunals aprovat per Reial Decret 1373/2003, de 7 de novembre, a
les que s’aplicarà el percentatge de baixa resultant de la celebració de l’acord marc.
Els serveis tècnics municipals tramitaran la corresponent resolució municipal
d’adjudicació que contindrà els termes i condicions inherents al contracte basat.
L’import de cada contracte basat vindrà determinat pel resultat de l’aplicació a la
previsió de drets i despeses corresponents al procediment judicial de que es tracti, de
l’aranzel de drets dels procuradors dels tribunals aprovat per Reial Decret 1373/2003,
de 7 de novembre, o norma que el modifiqui o substitueixi, disminuïts en el
percentatge resultant de l’oferta de l’adjudicatari de l’acord marc en els termes
resultants de la celebració del mateix.
La resolució d’adjudicació del contracte basat especificarà que el preu d’adjudicació és
estimatiu en base al pressupost presentat pel procurador i subjecte a regularització
final en funció dels drets i despeses efectivament meritats en el decurs del
procediment judicial.
La resolució de comparèixer en el procediment judicial amb designa de procurador i la
resolució d’adjudicació del contracte basat seran notificats al procurador.
La durada del contracte basat de representació processal en un recurs queda
subordinada a la de les actuacions judicials en les que s’exerceix la representació, de
manera que amb caràcter ordinari la durada de cada contracte basat serà fins a l’arxiu
de les actuacions judicials per a les que s’hagi adjudicat, sens perjudici de l’aplicació
de les altres causes d’extinció del contracte.
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4. ESPECIFICACIONS DE SERVEI
Les tasques de la procura s’efectuaran sota les directrius del lletrat que hagi estat
designat per l’Ajuntament per a assumir la defensa lletrada dels interessos municipals
en el recurs, i sota la coordinació del Cap del Servei de Defensa Jurídica de
l’Ajuntament de Sabadell.
Les minutes d’escrits processals elaborats per la direcció lletrada que s’hagin de
presentar a l’òrgan judicial es lliuraran al/la procurador/a en l’adreça de correu
electrònic que designi, la qual haurà de garantir seguretat, integritat i confidencialitat, i
estar en permanent consulta per advertir la recepció de missatges i tramitar-los sense
cap demora. El/la procurador/a lliurarà sempre el comprovant d’entrada de l’escrit a
l’òrgan judicial.
Els actes de comunicació de l’òrgan judicial i els trasllats de còpies de les parts
contràries hauran de ser lliurats a l’Ajuntament a l’adreça de correu electrònic que
designi. En cas de documentació voluminosa s’arbitrarà un sistema informàtic que
permeti la descàrrega d’arxius voluminosos. En cas de format singular de difícil o
impossible transmissió electrònica s’efectuarà el lliurament per mitjà de servei de
missatgeria o similar i haurà de ser rebut en menys de 24 hores.
El procurador mantindrà canal telefònic obert amb el lletrat director de l’assumpte
disponible permanentment els dies laborables entre les 8:00 i les 18:00.
El servei es prestarà amb estricte compliment de la deontologia, les normes relatives a
l’exercici professional i les millors pràctiques que estableixin la normativa general, els
estatuts de la professió i les normes col.legials.

5. FACTURACIÓ DELS SERVEIS. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE.
Dins dels trenta dies següents a la notificació de l’adjudicació de cada contracte basat
corresponent a cada procediment judicial en que el procurador hagi estat designat, el
procurador presentarà a l’Ajuntament factura de provisió de fons, amb repercussió del
corresponent IVA i retenció de IRPF si escau, per l’import d’adjudicació segons el
pressupost presentat prèviament.
Amb la notificació de l’arxiu de les actuacions judicials en les que el procurador va ser
designat, es procedirà pel Servei de Defensa Jurídica a informar sobre la conformitat
dels serveis prestats i a la liquidació del contracte basat, amb eventual regularització
de l’import final en funció dels drets i despeses efectivament meritats durant el
procediment judicial segons el vigent aranzel de drets dels procuradors aprovat per
Reial Decret 1373/2003, de 7 de novembre, al preu resultant dels termes de la
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celebració de l’acord marc, més les percepcions no aranzelàries, suplerts, còpies i
altres conceptes normativament reconeguts que s’haguessin pogut meritar en l’exercici
de les tasques encomanades.
A aquests efectes, el procurador haurà de presentar l’estat definitiu de comptes, i els
serveis tècnics tramitaran l’oportuna liquidació del contracte basat, donant lloc si
escau, al pagament per part de l’Ajuntament en cas que els drets i despeses
definitivament meritats siguin superiors a la provisió de fons efectuada a l’inici de la
prestació, o a l’abonament pel procurador de les quantitats rebudes en concepte de
provisió de fons que excedeixin sobre els drets finalment i efectivament meritats, per a
la qual cosa presentarà l’oportuna factura, ja sigui per a pagament o per a abonament,
en el termini de trenta dies des de que li sigui tramesa la liquidació. En aquest cas,
prèviament a l’aprovació de la liquidació caldrà tramitar l’oportuna modificació
contractual amb regularització de l’import del contracte basat segons s’especifica a la
clàusula 32 del plec de clàusules administratives particulars.

Sabadell, a data de signatura electrònica.

Signat:

Marcel Galofré i Esteve
Cap del Servei de Defensa Jurídica

