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INFORME TÈCNIC
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’UN ACORD MARC PER
A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PROCURADOR/A EN ELS
PROCEDIMENTS JUDICIALS QUE S’INTERPOSIN A LA SEU DE BARCELONA.
El vigent acord marc de serveis de procurador dels Tribunals a la seu de Barcelona esgota
la seva vigència màxima el proper 10 de desembre de 2022. Atès que es dona la
continuïtat de la necessitat de disposar d’un procurador dels Tribunals a la seu de
Barcelona, es planteja licitar un nou acord marc.
L’objecte de l’acord marc és disposar d’un procurador que assumeixi la representació
tècnica processal de l’Ajuntament en els procediments judicials que s’interposin a la seu
de Barcelona; en concret, les funcions del procurador que es demanden 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.
- 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.
D’acord amb l’art. 28.1 LCSP, la necessitat de la contractació dels serveis esmentats
deriva de la idoneïtat de comptar amb representació a través de procurador/a en els litigis
que es tramiten en procediments interposats davant d’òrgans judicials radicats a la ciutat
de Barcelona en què és part demandant o demandada l’Ajuntament de Sabadell, atès el
valor i eficàcia que aporta la possibilitat d’actuar mitjançant un professional de la
representació processal que diàriament es troba a les dependències del jutjat a efectes de
gestionar tant actes de comunicació (entrada d’escrits i recepció de notificacions, trasllat
de còpies a les parts personades) com les diverses incidències que es donen al llarg del
procés (suspensions, finiment de terminis, recollida i devolució d’expedient, requeriments,
subsanació de defectes processals, etc), a banda de la seva funció de cooperador de la
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justícia, comptant per a la realització d’aquestes funcions amb una organització del servei,
tant a nivell individual com col·legial, mitjans de què està mancat l’Ajuntament. En aquest
sentit l’Ajuntament té una insuficiència de mitjans propis atès que no es disposa del perfil
de personal adequat en la pràctica de la representació processal ni es podria assumir amb
el personal disponible la quantitat de desplaçaments inherents a la funció. Cal tenir en
compte que l’Ajuntament compareix, com a part demandant o demandada, en una mitjana
de 105 recursos contenciosos-administratius a l’any (mitjana dels darrers quatre
exercicis).
En la mateixa línia de la idoneïtat que el/la procurador/a esdevingui referent estable de
l’Ajuntament davant dels Tribunals, d’acord amb l’art. 219.1 LCSP l’acord marc es planteja
amb un únic professional, i a la motivació anterior s’hi ha d’afegir una evident raó de
simplicitat de gestió; les trameses d’escrits en les dues direccions (de procurador a
advocat i viceversa) són diàries i s’organitzen en franges temporals concretes en funció
del circuit de tribunals del procurador que marquen el ritme de la feina en el Servei, a la
qual cosa la dispersió entre diversos professionals redundaria en una càrrega de treball
extra al Servei i una complexitat en l’organització diària de la feina que en restaria
eficiència i propiciaria errors que poden ser fatals en una feina que s’ajusta al límit als
terminis processals. Per la mateixa raó és improcedent la divisió de la prestació en lots, a
banda que no hi ha tasques substancialment diferents susceptibles de divisió.
D’acord amb l’art. 219.2 LCSP, la durada de l’acord marc es planteja de dos anys inicials
més dues pròrrogues anuals; es considera que el sector d’activitat al que es dirigeix
l’acord marc, en ser un àmbit estable regulat al Reial Decret 1281/2022 pel que s’aprova
l’estatut dels Procuradors dels Tribunals, i Reial Decret 1373/2003, pel que s’aprova
l’aranzel o tarifa que constitueix la retribució dels procuradors, fa viable un acord marc de
durada màxima; per altra banda resulta idoni com s’ha dit donar una estabilitat en la figura
del/la procurador/a dels tribunals de l’Ajuntament, que el facin recognoscible com a
representant estable de l’Ajuntament per part dels òrgans judicials i dels membres de
l’oficina judicial amb qui establirà interlocució en els assumptes que hagi d’anar
despatxant en el taulell judicial. També, la dilatada duració dels assumptes judicials (la
intervenció en cadascun dels quals constituirà cadascun dels contractes basats de l’acord
marc) també aconsella un acompassament, en la mesura del possible, de la durada de
l’acord que atorgui la condició de procurador/a de l’Ajuntament de Sabadell. Tanmateix,
als efectes de dotar de certa flexibilitat en relació al degut acompliment del contracte, es
planteja una durada inicial de dos anys i dos més de possibles pròrrogues anuals. L’inici
de la durada del contracte serà a 11 de desembre de 2022, atès que l’actual acord marc
fineix el 10 de desembre de 2022, o la data de formalització si l’acord marc es formalitza
amb posterioritat a aquella data.
La naturalesa, règim i retribució dels contractes de procurador/a es basa en unes notes
distintives provinents de la seva específica regulació legal. En primer lloc cal esmentar
que d’acord amb el Reial Decret 1281/2002, pel qual s’aprova l’Estatut General dels
Procuradors dels Tribunals d’Espanya, la representació processal del procurador té la
naturalesa de contracte de mandat, que té la seva regulació específica als articles 24 i
següents de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. D’acord amb els arts. 26 i
30 de la mateixa, la relació de mandat representatiu en judici entre poderdant i apoderat
neix amb l’acceptació de la designació pel procurador i cessa amb l’acabament de
l’assumpte. En els termes de l’art. 26.1.a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, es tracta d’un contracte privat de serveis. Cada mandat
representatiu en cada procediment judicial constituirà, per tant, un contracte basat en
l’acord marc. Constituirà per tant 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.
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El nombre de contractes basats, i la seva quantia, no es pot determinar amb exactitud ja
que depèn del nombre, abast, durada i complexitat dels procediments en què comparegui
l’Ajuntament durant la vigència de l’acord marc. En aquest punt, cal destacar en primer
lloc que la durada de cada mandat ve determinada per la durada del plet, actuació que no
depèn de l’Ajuntament sinó del Jutjat. Així, el termini de vigència del mateix queda
necessàriament subordinat a la duració del procés judicial. La LCSP en el seu art. 219.3 ja
aclareix que la durada dels contractes basats no ha de coincidir amb la de l’acord marc.
El procediment d’adjudicació de cada contracte basat serà l’encàrrec directe a l’empresari
seleccionat, mitjançant oferta en el cas de contractes basats inferiors a 15.000 € i
mitjançant quadre de característiques equivalent a plec de clàusules en els superiors a
dita xifra.
Pel que fa al preu de cada contracte basat, cal tenir en compte la dada singular i distintiva
de que la retribució del/la procurador/a és matèria regulada: el Reial Decret 1373/2003, de
7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel de drets dels procuradors dels Tribunals,
modificat recentment pel Reial Decret 307/2022, de 3 de maig, regula la quantia de les
tarifes dels procuradors i és d’aplicació obligatòria en els contractes de les
Administracions amb els procuradors segons Informe 58/07 de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa.
Tanmateix, l’aranzel té caràcter màxim segons l’article 1 del Reial Decret 1373/2003, de 7
de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel de drets dels procuradors dels Tribunals, en la
redacció donada pel Reial Decret 307/2022, de 3 de maig, i per tant s’admet el seu
descompte per acord entre representant i representat, de manera que 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 dels procuradors dels tribunals
aprovat per Reial Decret 1373/2003, de 7 de novembre, pels conceptes meritats per
l’actuació del procurador, disminuït en el percentatge de rebaixa del mateix resultant de
l’oferta de l’adjudicatari 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. No s’admetran variants sobre aquest mecanisme
de millora econòmica. Per la mateixa raó de ser tarifes regulades no procedeix establir
clàusula de revisió de preus, aplicant-se l’aranzel vigent en cada moment, amb el
descompte resultant de la licitació.
S’ha de tenir en compte però que els drets i despeses que merita el procurador en cada
representació processal en un procediment són variables atès que l’aranzel de
procuradors regula unes tarifes per drets i despeses que depenen en primer lloc de la
quantia del plet que fixi l’òrgan judicial en el tràmit processal oportú i en segon lloc dels
tràmits processals efectivament desenvolupats durant el procés així com els seus
recursos i incidents posteriors.
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Per això, el procurador en el moment de l’encàrrec haurà d’aportar un pressupost amb
una previsió dels drets i despeses que meritarà el seu servei segons les tarifes de
l’aranzel a les que s’aplicarà el percentatge de baixa resultant de la celebració de l’acord
marc, i la resolució d’adjudicació del contracte basat especificarà que el preu d’adjudicació
és estimatiu en base al pressupost presentat i subjecte a regularització final en funció dels
drets i despeses efectivament meritats en el decurs del procediment judicial. Amb la
conclusió de les actuacions judicials haurà de presentar un estat definitiu de comptes,
sobre el que es tramitarà l’oportuna liquidació del contracte basat donant lloc si escau, al
pagament per part de l’Ajuntament en cas d’inclusió de drets i despeses meritats i no
inclosos en el pressupost inicial, o a l’abonament pel procurador en cas que l’import inicial
sigui superior als drets finalment i efectivament meritats. En previsió d’aquesta
circumstància, s’especificarà com a causa de modificació contractual prevista de cada
contracte basat, el reajustament del preu del contracte basat amb addició de drets i
despeses efectivament meritats en el decurs del procediment judicial i no previstos en el
pressupost inicial.
Respecte de la forma de pagament dels contractes basats, i atès el que s’acaba de dir
respecte de la mecànica de l’aranzel de procuradors, es preveu una adaptació la
mecànica habitual del sector que consisteix en emissió de factura de provisió de fons
inicial segons el pressupost o previsió, i eventual segona factura final de liquidació en cas
de variació en els drets i despeses inicialment previstos. Així, 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 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 procés. 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,
o a l’abonament pel procurador, per a la qual cosa el procurador 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.
Tot i que un acord marc no ha de contenir pressupost base de licitació de conformitat amb
l’art. 100.3 LCSP, a efectes merament indicatius s’indica un pressupost estimat que s’ha
calculat per una durada inicial de l’acord marc de dos anys en base a l’import dels
contractes adjudicats per l’Ajuntament en concepte de representació per procurador a la
seu de Barcelona per un període de temps igual al de la durada inicial de l’acord marc,
que dona la xifra de 53.004,65 € més 11.130,97 € per IVA, per tant 64.135,62 € IVA inclòs.
A nivell de càlcul de valor estimat de contracte (sense IVA), s’ha procedit a addicionar al
pressupost estimatiu sense IVA per la durada inicial de dos anys (53.004,65 €) les dues
possibles pròrrogues anuals (53.004,65 €) i a la incorporació d’un possible increment del
20% sobre el valor inicial (10.600,93 €) per eventual regularització del preu dels contractes
basats en funció dels drets finalment meritats en cada procediment segons s’ha explicat,
per la qual cosa es fixa un valor estimat total de 116.610,23 € sense IVA per tota la durada
de l’acord marc incloses dues pròrrogues anuals i l’aplicació de la modificació de
contractes basats prevista.
En tractar-se d’un acord marc, no procedeix efectuar operació d’aprovació de despesa
amb càrrec als crèdits pressupostaris, tot i que el finançament del servei serà íntegrament
amb càrrec a l’Ajuntament; serà cada contracte basat el que requerirà la tramitació de
l’aprovació de despesa pressupostària corresponent.
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El valor estimat establert determina la procedència d’efectuar la licitació per procediment
obert, sense però arribar al llindar de la regulació harmonitzada. El procediment, per la
seva quantia, queda subjecte al règim de recurs especial en matèria de contractació.
La capacitat per presentar-se al procediment vindrà limitada lògicament per l’exigibilitat de
l’habilitació professional de Procurador dels Tribunals col.legiat, de conformitat amb el
Reial Decret 1281/2002 de 5 de desembre pel que s’aprova l’estatut dels Procuradors de
Tribunals d’Espanya.
D’acord amb l’art. 77 LCSP, la present contractació no exigeix classificació. Quant a la
solvència exigida a l’adjudicatari, pel que fa a l’econòmica i financera atesa la naturalesa
dels serveis que es demanden referits a l’exercici d’una professió col·legiada s’estima
adequat escollir com a mitjà idoni el justificant de tenir subscrita assegurança de
responsabilitat civil, que segons els usos vigents s’ha de situar en un import mínim de
subscripció de 750.000 € per sinistre i any en concepte de responsabilitat civil per riscos
professionals. Pel que fa a la solvència tècnica o professional, per la mateixa raó de la
naturalesa del servei que es demanda en relació a la tasca d’un professional col·legiat
s’estima adequat escollir la relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys
corresponents a igual o similar naturalesa de l’objecte del contracte, com a mitjà dels
legalment previstos que dona idea més adequada de la solvència tècnica d’un procurador
per a assumir el present acord marc en relació al volum de procediments que té
l’Ajuntament; i com a alternativa per a les empreses de nova creació, el següent més idoni
i que no depengui del temps d’exercici és el de nombre i perfil del personal tècnic que es
posi a disposició de l’execució del contracte.
Pel caràcter de la prestació i dels criteris de solvència i d’adjudicació adoptats, no
s’admetrà la subcontractació, ni la cessió de l’acord marc, ni dels contractes basats.
Tampoc procedeix preveure específica obligació de subrogació en contractes de treball a
la conclusió del contracte.
La naturalesa de la prestació que es licita dirigida a Procuradors de Tribunals no aconsella
específicament establir garantia provisional per a concórrer a la licitació.
La presentació de proposicions i la tramitació de la licitació es farà de forma electrònica
mitjançant l’eina informàtica Pixelware.
Pel que fa als criteris d’adjudicació del contracte, vist l’article 145 LCSP, i atenent al fet
que els serveis de procurador/a es troben inclosos a l’Annex IV LCSP per la qual cosa els
criteris qualitatius representaran més del 51% de la puntuació assignable, es proposa el
següent quadre de criteris d’adjudicació:
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Criteris avaluables mitjançant fórmula:
1.

Oferta econòmica: descompte sobre l’aranzel de drets de procuradors.

S’atorgaran 49 punts a l’oferta que ofereixi millor percentatge de rebaixa a aplicar sobre
l’aranzel de drets dels procuradors de Tribunals, puntuant la resta d’ofertes en funció del
percentatge de rebaixa proposat, segons la següent fórmula:
oferta que es valora
P = 49 x ------------------oferta millor
L’oferta s’aportarà mitjançant model normalitzat adjunt al plec de clàusules administratives
particulars.
2.
Existència de plataforma en entorn web o similar per a consulta telemàtica on-line
de la situació dels procediments judicials en què sigui part l’Ajuntament.
S’atorgaran 3 punts al licitador que ofereixi la plataforma i s’atorgaran 0 punts a qui no.
Aquest criteri s’aportarà mitjançant declaració d’existència i posta a disposició de la
plataforma. La no aportació de la declaració equivaldrà a no aplicar aquest criteri.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor:
3.

Qualificació i pràctica del personal adscrit.

Es valorarà amb fins a 30 punts l’estructura del despatx en relació a l’atenció dels
assumptes en què representi a l’Ajuntament, segons els següents subcriteris:
a) Estructura tècnica adscrita: Es valorarà amb fins a 20 punts la presència de diversos
procuradors en despatx col·lectiu, nombre, especialització i anys de col·legiació; presència
d’oficial/s de procurador habilitat/s, nombre, especialització i anys d’habilitació; en
particular es valorarà existència de departament o unitat dedicada a la jurisdicció del
contenciós-administratiu, amb menció del perfil del personal adscrit als assumptes de
l’Ajuntament; així com altres aspectes favorables que plantegi el licitador en relació a
l’estructura tècnica adscrita.
b) Estructura administrativa i de gestió adscrita: Es valorarà amb fins a 10 punts
l’existència d’unitat administrativa o de gestió: nombre de persones, categoria laboral,
funcions, anys de contractació, organització de les tasques; en particular es valorarà
existència de departament o unitat de comptabilitat i facturació: nombre de persones,
funcions, anys de contractació; així com altres aspectes favorables que plantegi el licitador
en relació a l’estructura administrativa i de gestió adscrita.
4.

Infraestructura i logística del servei.

Es valorarà amb fins a 18 punts els mitjans materials, tècnics i organitzatius, en relació a
l’atenció dels assumptes en que representi a l’Ajuntament, segons els següents
subcriteris:
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Àrea de Presidència i Drets Socials - Secretaria General
Defensa Jurídica
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D'UN ACORD MARC PER
A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PROCURADOR/A EN ELS
PROCEDIMENTS JUDICIALS QUE S'INTERPOSIN A LA SEU DE BARCELONA.

a) Mitjans a disposició per a agilitat de contacte i gestions urgents. Es valorarà amb fins a
12 punts la facilitació de contacte per telèfon mòbil o missatgeria web instantània amb el
procurador/a i amb el personal adscrit a l’execució del contracte; assignació de persona
de referència en els assumptes de l’Ajuntament; amplitud d’horaris en què es pot localitzar
i contactar amb el personal adscrit a l’execució del contracte; sistema d’atenció
d’urgències i emergències; compromís i mitjans d’atenció ràpida; així com altres aspectes
favorables que plantegi el licitador en relació als mitjans a disposició per a agilitat de
contacte i gestió urgent.
b) Mitjans de transmissió d’escrits processals i informació sobre la seva complimentació.
Es valorarà amb fins a 6 punts el sistema i mitjans per al lliurament de les notificacions
rebudes de l’òrgan judicial; per a la recepció dels escrits processals a entrar a l’òrgan
judicial; sistema de recordatoris de terminis processals; sistema de tramesa de còpies
segellades o altra forma de comprovació de presentació d’escrits; aplicació de mètodes
d’assegurament per evitar errors o omissions; es valoraran els aspectes de seguretat
informàtica i protecció de dades, així com altres aspectes favorables que plantegi el
licitador en relació als mitjans de transmissió i complimentació d’escrits processals.
L’acreditació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor s’efectuarà aportant una
memòria explicativa detallada separada per a cada criteri i subcriteri dels esmentats.
Pel que fa als paràmetres per a identificar ofertes amb valors anormals o
desproporcionats, es proposa la següent regla: si es presenta només un licitador, el
descompte o rebaixa proposat sobre l’aranzel de procuradors sigui superior al 25%; si es
presenten dos licitadors, la que ofereixi un percentatge de rebaixa superior en més del
20% a l’altra oferta; si es presenten tres licitadors, les rebaixes que superin en més del
10% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. S’exclourà per al còmput de la
mitjana aritmètica l’oferta més elevada quan sigui superior en més del 10% a aquesta
mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25%; si
es presenten quatre o més licitadors, els percentatges de rebaixa superiors en més del
10% a la mitjana aritmètica de les ofertes de rebaixa presentades. Si entre elles existeixen
ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més del 10%, es procedirà al càlcul d’una
nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el
nombre d’ofertes restants és inferior a tres, la nova mitjana aritmètica es calcularà sobre
les tres ofertes de menor quantia.
De conformitat amb el què estableix l’article 326 LCSP, l’òrgan de contractació ha d’estar
assistit per una Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració de les
ofertes. La Disposició addicional 2a, apartat 7è de la LCSP estableix la composició de la
Mesa de contractació en les entitats locals. D’acord amb la mateixa i els criteris interns
vigents a l’Ajuntament, es proposa la següent composició:
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Presidència: Titular Sr. Marcel Galofré Esteve, Cap del Servei de Defensa Jurídica,
suplent Sra. Zaida de la Hera Justícia, Vicesecretària.
Vocal 1: Titular Sra. Conchi Rámila Herrero, Cap del Servei de Contractació Pública,
suplent Sra. Montserrat Duran Tauleria, Coordinadora adjunta de l’Àrea de Presidència i
Drets Socials.
Vocal 2: Titular Sr. Robert Albi Visus, Tècnic d’Administració General, suplent Sra. Estel
Puig Betriu, Tècnica Superior en Dret.
Vocal de Secretaria: Titular Sr. David Cabezuelo Valencia, Secretari General, suplent
Sra. Emilia Gómez Martin, Tècnica Superior en Dret.
Vocal d’intervenció: Titular Sr. Jesus F. Sierra Castanedo, Interventor General, suplents
Sr. Jesús Valenzuela Pestaña, Cap del Servei de Control Financer; Sra. Laura Porras
Mármol, Tècnica Superior en Dret; Sra. Elisabet Burillo Miralles, Tècnica Mitjana
d’Economia; i Sra. Pilar Escribano Muñoz, Tècnica Mitjana de Gestió.
El vocal de Secretaria exercirà les funcions de Secretari de la Mesa.
En relació a l’exigència de la garantia definitiva a l’adjudicatari, atès que s’exigeix, per
normativa general i pel propi plec, assegurança de responsabilitat civil en quantitat
suficient, i atesa la naturalesa dels treballs de procurador, no té funció específica la
garantia definitiva i s’eximeix de la mateixa, tenint especialment en compte que per la seva
pròpia naturalesa la pòlissa de responsabilitat civil es projecta no només sobre l’acord
marc sinó, singularment, sobre els contractes basats, que constituiran la prestació efectiva
del servei; tanmateix, en els contractes basats superiors a 15.000 € s’exigirà garantia
definitiva. S’estableix un termini de garantia fins a la finalització del contracte.
En relació a les condicions especials d’adjudicació, l’acord marc contindrà una finalitat
relativa a consideracions socials en relació a la conciliació de la vida laboral, personal i
familiar del personal adscrit al contracte, atès que els despatxos professionals són un
àmbit necessitat d’aplicació d’aquestes polítiques. Per això s’estableix com a condició
especial d’adjudicació l’aplicació de mesures de conciliació per part de l’empresari,
l’incompliment de la qual portarà aparellada la imposició de penalitat amb caràcter lleu per
import del 4% del pressupost base estimatiu de l’acord marc.
L’execució del contracte comportarà cedir al procurador dades identificatives i
circumstàncies personals que figurin en els expedients administratius i en els documents
processals relatius als procediments judicials objecte de l’acord marc, i que han de ser
tramesos al jutjat per mediació del procurador, per la qual cosa quan es formalitzi l’acord
marc caldrà signar l’oportú contracte de tractament de dades segons model normalitzat
que s’adjuntarà.
Es designa com a responsable del contracte el Cap del Servei de Defensa Jurídica.
Sabadell, a data de signatura electrònica.

Marcel Galofré Esteve
Cap del Servei de Defensa Jurídica
Ajuntament de Sabadell
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