ANNEX 2
DESGLÒS DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
En relació al desglòs del pressupost base de licitació de l’acord marc de serveis anomenat
“Serveis de procurador/a dels Tribunals en els procediments que s’interposin a la seu de
Barcelona”, es fa constar el següent:
- En tractar-se d’un acord marc no procedeix l’establiment d’un pressupost base de licitació,
d’acord amb l’art. 100.3 LCSP i clàusula 10.1 del Plec de clàusules administratives particulars.
- En tractar-se de serveis de Procurador dels Tribunals, s’ha de tenir en compte que la
retribució dels procuradors ve predeterminada normativament i es regula pel Reial Decret
1373/2003, de 7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel de drets dels procuradors dels
Tribunals, d’aplicació obligatòria en els contractes de les Administracions amb els procuradors
segons Informe 58/07 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, depenent dit
aranzel de la quantia del plet que fixi l’òrgan judicial en el tràmit processal oportú i dels tràmits
processals efectivament desenvolupats durant el procés. En l’acord marc que es planteja,
l’import de cada contracte basat vindrà determinat pel resultat de l’aplicació a les actuacions
judicials practicades, de l’aranzel de drets, disminuïts en el percentatge resultant de l’oferta de
l’adjudicatari de l’acord marc. Per l’exposat no procedeix que els serveis tècnics municipals
elaborin un pressupost base de licitació de dits serveis, ni indicar el desglòs del mateix en
costos directes i indirectes ni costos salarials ni altres despeses, d’acord amb l’art. 100.2 LCSP.
- Per tant, d’acord amb les clàusules 10.2 i 10.3 del Plec de clàusules administratives
particulars, en l’apartat H del quadre resum figura un pressupost base de licitació estimat,
merament indicatiu, efectuat en funció de l’import dels contractes adjudicats per la realització
de prestacions de naturalesa similar als que s’inclouen en aquest acord marc durant un període
de temps igual al de la durada inicial del present acord marc.

