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Informe jurídic referent al procediment per a la licitació de l’Acord Marc anomenat
“Serveis de Procurador/a dels Tribunals en els procediments judicials que
s’interposin a la seu de Barcelona”.
De conformitat amb l’informe tècnic de data 25 de juliol de 2022 i el plec de clàusules
administratives particulars amb el seu Annex 1 Quadre Resum i altres Annexos, i el plec
de prescripcions tècniques, de la mateixa data, emesos pel Cap del Servei de Defensa
Jurídica, que integren, regeixen i incoen la tramitació d’aquest expedient administratiu, en
compliment de l’article 116.4 de la LCSP, s’emet aquest informe sobre els aspectes
jurídics del procediment, d’acord amb els següents:
Antecedents de fet
1.- L’Ajuntament de Sabadell té la voluntat de portar a terme un Acord Marc que té per
objecte determinar les condicions administratives, tècniques i funcionals que han de regir
els contractes basats per a la prestació del servei de Procurador/a dels Tribunals en els
procediments judicials que s’interposin a la seu de Barcelona.
2.- En data 14 de juliol de 2022 el Cap del Servei de Defensa Jurídica ha emès informe
tècnic i de necessitat favorable sobre la conveniència de licitar un Acord Marc de serveis
anomenat “Serveis de Procurador/a dels Tribunals en els procediments judicials que
s’interposin a la seu de Barcelona”, per una durada inicial de 2 anys, prorrogable per
períodes anuals fins a 2 anys més, amb un valor estimat del contracte de 116.610,23
euros, i un pressupost base de licitació estimat de 64.135,62 euros essent l’import
corresponent a l’IVA de 11.130,97 euros sobre la base imposable de 53.004,65 euros, tal i
com figura a l’apartat H de l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
(quadre resum de les característiques de l’Acord Marc), càlcul merament indicatiu i
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.
3.- A l’informe tècnic s’especifica la necessitat i idoneïtat de l’Acord Marc, així com la
insuficiència de mitjans propis per part de l’Ajuntament de Sabadell, que es transcriu a
continuació: “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
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funció de cooperador de la 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).”
4.- L’objecte del present Acord Marc és la selecció d’un empresari per tal que pugui ser
adjudicatari en les contractacions posteriors que d’aquest en derivin, i que consistiran en
la prestació dels serveis que es recullen a l’apartat C del quadre resum, de conformitat
amb les descripcions i característiques que estableix el plec de prescripcions tècniques,
sent les funcions del/la procurador/a que es demanden en el present acord marc 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.
5.- L’adjudicació d’aquest Acord Marc es realitzarà mitjançant procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada, previst en els articles 156 i següents de la LCSP,
donat que es tracta d’un servei inclòs a l’Annex IV de la LCSP i el seu valor estimat és
inferior a 750.000,00 euros, en atenció a l’establert a l’article 22.1 c) de la LCSP.
6.- Per Decret de l’Alcaldia 1071/2022, de data 9 de febrer de 2022, es va aprovar un plec
de clàusules administratives tipus per procedir a l’adjudicació dels contractes de serveis
mitjançant procediment obert adaptats a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i
l’Annex 1 el qual correspon al quadre-resum de característiques de l’Acord marc, que es
complimenta per aquesta contractació.
7.- Per dur a terme la contractació del servei, s’ha elaborat el corresponent expedient de
contractació, que inclou l’Informe tècnic i de necessitat, el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (d’ara en endavant PCAP), amb el corresponent Quadre-resum
(Annex 1) i annexos, el Plec de Prescripcions tècniques particulars (d’ara en endavant
PPTP), amb el seus annexos, i l’informe d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera.
8.- Per la tramitació del present acord marc no cal l’aprovació prèvia d’una proposta de
despesa. El respectiu centre gestor tramitarà posteriorment els contractes basats en
aquest acord marc amb càrrec a les aplicacions pressupostaries corresponents.
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9.- Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord amb
l’article 5.1 de la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de
2018.
Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) Els articles 17, 22, 44, 99, 100, 116, 117, 122, 124, 131, 135, 145, 156 i següents, 219,
220, 221, 326 i Disposició Addicional 3era de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
(LCSP).
b) L’article 5.1 de la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de
2018, pel qual es dona d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei General
Pressupostaria, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics
en l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
c) El decret de l’Alcaldia núm. 6749/2019, de data 25 de juny de 2019, en relació a la
Disposició Addicional 2ª de la LCSP.
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. L’article 17 de la LCSP estableix que son contractes de serveis aquells l’objecte dels
quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat, o dirigides
a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què
l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. No
poden ser objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l’autoritat
inherent als poders públics.
2. L’article 22.1 c) de la LSCP estableix que estaran subjectes a una regulació
harmonitzada els contractes de serveis inclosos a l’Annex IV amb un valor estimat igual o
superior a 750.000,00 euros, per la qual cosa el present procediment es tramitarà per
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
3. L’article 44.1 de la LCSP regula els actes i decisions susceptibles del recurs especial en
matèria de contractació, i estableix que seran recurribles en matèria de contractació els
anuncis de licitació, els plecs i documents contractuals que estableixin les condicions que
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han de regir la contractació en contractes de subministrament i serveis el valor estimat
dels quals sigui superior a 100.000,00 euros.
4. L’article 99 de la LCSP determina les normes relatives a l’objecte del contracte i, entre
elles, la prohibició de fraccionament amb la finalitat de disminuir la quantia i eludir així els
requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que correspongui.
5. Segons l’art. 100.3 LCSP, amb caràcter previ a la tramitació d’un acord marc o d’un
sistema dinàmic d’adquisició no serà necessari que s’aprovi un pressupost base de
licitació. En el cas que ens ocupa, el pressupost base de licitació estimat per al primer
període de vigència de l’Acord Marc, és merament indicatiu, i s’ha 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.
6. L’article 116 de la LCSP, regula l’inici i contingut de l’expedient de contractació, que
incorporarà, en tot cas, els plecs de les clàusules administratives que regularan el
contracte, el plec de prescripcions tècniques, el document justificatiu de l’existència de
crèdit, la justificació de l’elecció del procediment de licitació, la justificació dels criteris de
solvència tècnica o professional i econòmica i financera, la justificació dels criteris que es
tindran en consideració per adjudicar el contracte i la del valor estimat del contracte.
7. L’article 117 de la LCSP, estableix que, completat l’expedient de contractació, s’ha de
dictar resolució motivada per l’òrgan de contractació relativa a l’aprovació d’aquest i a
l’obertura del procediment d’adjudicació, i que aquesta resolució s’ha de publicar al perfil
del contractant.
8. Els articles 122 i 124 de la LCSP regulen, respectivament, el contingut dels Plecs de
clàusules administratives particulars i Plecs de prescripcions tècniques particulars.
9. Els articles 131 i següents de la LCSP estableixen les normes generals d’adjudicació
dels contractes.
10. L’article 135 de la LCSP estableix que l’anunci de licitació per l’adjudicació de
contractes de les Administracions Públiques, excepte els procediments negociats sense
publicitat, es publicarà al perfil del contractant.

11. L’article 145 de la LCSP regula els requisits i classes de criteris d’adjudicació dels
contractes i determina que, aquesta adjudicació es realitzarà utilitzant una pluralitat de
criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu, que serà avaluada segons
criteris econòmics i qualitatius.
12. L’article 145.4 de la LCSP estableix, al seu segon paràgraf, que en els contractes de
serveis de l’Annex IV, així com a aquells que tinguin per objecte prestacions de caràcter
intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat hauran de representar, almenys, el 51%
de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes.
13. Els articles 156 i següents de la LCSP regulen les característiques aplicables als
procediments oberts: 1) la definició del procediment obert com aquell en que tot empresari
interessat pot presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació en els termes
dels contractes amb els licitadors; 2) el termini de presentació de proposicions en els
procediments no subjectes a regulació harmonitzada, que serà no inferior a 15 dies,
comptats des de l’endemà a la data de publicació de l’anunci de licitació al perfil del
contractant; 3) la descripció de com ha de ser la fase d’examen de les proposicions i
proposta d’adjudicació; 4) els terminis per dur a terme l’adjudicació.
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14. L’article 218 de la LCSP estableix que per racionalitzar i ordenar l´adjudicació de
contractes, les administracions públiques poden concloure acords marc, entre d´altres
sistemes de contractació.
15. L’article 219 de la LCSP defineix l´acord marc com a aquell que té per objecte que un
o diversos òrgans de contractació del sector públic puguin fixar amb una o vàries
empreses les condicions a què s´han d´ajustar els contractes que pretenguin adjudicar
durant un període determinat, en particular pel que fa als preus i, si s´escau, a les
quantitats previstes, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de forma
abusiva o de manera que la competència es vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
16. L´article 219.2 de la LCSP estableix que la durada d’un acord marc no pot excedir de
quatre anys, llevat de casos excepcionals, degudament justificats. En el cas que ens
ocupa la durada de l´acord marc es de 2 anys, amb possibilitat de pròrrogues anuals fins a
un màxim de 2 anys mes.
17. L´article 220 de la LCSP estableix que el procediment per a la celebració d´acords
marcs s´han de seguir les normes de procediment que estableixen les seccions 1a i 2a del
capítol I del títol I del llibre segon de la LCSP (articles 115 a 187 ambdós inclosos).
18. L’article 221 de la LCSP estableix el procediment de l’adjudicació dels contractes
basats en un acord marc. En el cas que ens ocupa, l’acord marc estableix tots els termes
per l´adjudicació dels contractes basats.
19. L’article 326 de la LCSP, en relació a la Disposició Addicional Segona, determina
l’obligació de que els òrgans de contractació estiguin assistits per una Mesa de
contractació, entre d’altres, en els procediments oberts. El mateix precepte, regula les
funcions de l’esmentat òrgan d’assistència.

20. La disposició addicional tercera, en el seu apartat vuitè, de la LCSP, en virtut de la
qual el Secretari General de la Corporació haurà d’emetre informe jurídic preceptiu en
relació a les aprovacions dels expedients de contractació.
21. L’article 5.1 de la Resolució de 25 de juliol de 2018 estableix els requisits a comprovar
per la Intervenció General en el cas de procediments de licitació i adjudicació d’acords
marc.
22. L’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient i l’obertura del procediment és la
Junta de Govern Local, en virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia segons Decret
d´alcaldia núm. 6749/2019, de data 25 de juny de 2019, en relació amb el que disposa la
Disposició Addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
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Conclusions
1. El plec de clàusules administratives particulars redactat amb la finalitat de licitar l’acord
marc de serveis anomenat “Serveis de Procurador/a dels Tribunals en els procediments
judicials que s’interposin a la seu de Barcelona”, que es conté a l’expedient de
contractació, s’adapta al plec de clàusules administratives particulars tipus aprovat pel
Decret de l’Alcaldia 1071/2022, de data 9 de febrer de 2022, i a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
També consta a l’expedient el plec de condicions tècniques particulars redactat pels
serveis tècnics municipals i de conformitat amb l´article 100 de la LCSP no és necessari
aprovar un pressupost base de licitació.
La necessitat i idoneïtat de l’acord marc, així com la insuficiència de mitjans propis, queda
especificada a l’informe tècnic i a l’expedient es justifiquen adequadament els aspectes
indicats a l’article 116 de la LCSP.
2. Es per tot l’exposat que informo favorablement l’expedient i l’obertura del corresponent
procediment de contractació administrativa per procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada anomenat “Serveis de Procurador/a dels Tribunals en els procediments
judicials que s’interposin a la seu de Barcelona”, sense perjudici del que pugui establir
l’informe preceptiu de Secretaria General de l’Ajuntament, de conformitat amb la
Disposició Addicional tercera, apartat 8 de la LCSP.
3. La licitació d’aquest contracte s’ha de desenvolupar d’acord amb les fases següents:
-L’expedient, el plec de condicions administratives particulars i de prescripcions tècniques,
així com l’obertura del procediment han de ser objecte d’aprovació per part de la Junta de
Govern Local.
-La licitació ha de ser objecte de publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sabadell, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.
-El termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior a quinze dies
naturals, comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació del contracte
en el perfil del contractant.
-Els licitadors han de presentar, en temps i forma, la documentació acreditativa del
compliment des requisits previs, i les proposicions, de forma electrònica mitjançant l’eina
informàtica Pixelware al següent enllaç: https://contractacio.ajsabadell.cat durant les 24
hores del dia, tots els dies de l’any.
-La Mesa de contractació ha de qualificar la documentació i obrir i examinar les
proposicions en la forma establerta a l’article 157 de la LCSP. Així mateix, ha de
classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades per elevar posteriorment la
proposta corresponent a l’òrgan de contractació (articles 150 i 157 LCSP).
-Una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, els serveis
corresponents han de requerir al licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat
amb el que disposa l’article 145, perquè, dins del termini de deu dies hàbils a comptar del
següent a aquell en que hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa,
de conformitat amb el que disposa l’article 150.2 de LCSP.
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

4U29 1V6C 6S6K 336P 131A
DFJ/2022/533

DOCUMENT NÚM.

DFJ16I0464

DATA

25-07-2022

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.

-L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació (article 150.3 LCPS), essent el termini màxim per efectuar
l’adjudicació de dos mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions, llevat que el
plec de clàusules administratives particulars n’hagi establert un altre (158 LCSP).
-La resolució d’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats i licitadors i
s’ha de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies.
-La resolució d’adjudicació és susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
de conformitat amb la previsió continguda a 44.2 de la LCSP, per la qual cosa la
formalització no es pot realitzar fins que hagi passat el termini de 15 dies hàbils des que
es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. Un cop transcorregut
aquest termini sense que s’hagi interposat el recurs especial, cal requerir a l’adjudicatari
perquè formalitzi el contracte en un termini de 5 dies naturals des de l’endemà de rebre el
requeriment.
-De conformitat amb l’article 154 de la LCSP, la formalització de l’acord marc s’ha de
publicar en el perfil del contractant en un termini no superior a 15 dies després del
perfeccionament del contracte.
Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats, informo favorablement l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran la
celebració de l’Acord Marc per fixar les condicions a que s’hauran d’ajustar els contractes
dels “Serveis de Procurador/a dels Tribunals en els procediments judicials que s’interposin
a la seu de Barcelona”, així com el Plec de prescripcions tècniques d’aplicació en aquesta
contractació amb el següent codi CPV: 79112100-3 (Serveis de representació de les parts
interessades).
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació del present Acord Marc i l’obertura del
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, per un valor estimat total del
contracte de 116.610,23 euros, i un pressupost base de licitació estimat del contracte de
64.135,62 euros, dels quals 11.130,97 euros corresponen al 21% d’IVA, i 53.004,65 euros
corresponen al cost del servei, per una durada inicial de 2 anys, a comptar des de la
formalització del contracte, prorrogable anualment fins un màxim de dos anys més.
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TERCER.- Convocar el procediment obert per a l’adjudicació de l’Acord Marc l’objecte de
qual és determinar les condicions tècniques i funcionals que han de seguir els contractes
basats en l’Acord Marc per a la prestació dels Serveis de Procurador/a dels Tribunals en
els procediments judicials que s’interposin a la seu de Barcelona, i establir un període de
quinze (15) dies naturals per a la presentació de proposicions, a comptar des de l’endemà
de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, de conformitat amb el que
disposa l’article 156.6 de la LCSP.
QUART.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació que assistirà a aquest òrgan
de contractació i que serà la competent per la valoració de les ofertes que es presentin,
sense perjudici dels informes tècnics que pugui sol·licitar, de conformitat amb el que
disposa l’article 326 de la LCSP, amb la següent composició:
Titulars
(noms i cognoms / càrrec)

Membres
Presidència
Vocal 1
Vocal 2

Cap del Servei de Defensa Jurídica

Vicesecretària

Cap del Servei de Contractació
Pública
Robert
Albi
Visus,
Tècnic
d’Administració General

Coordinadora Adjunta de l’Àrea de
Presidència i Drets Socials
Estel Puig Betriu, Tècnica Superior en
Dret
Emilia Gómez Martin, Tècnica Superior
en Dret de Defensa Jurídica
1) Jesús Valenzuela Pestaña, Cap de
Servei de Control Financer
2) Laura Porras Mármol, Tècnica Superior
en Dret
3) Elisabet Burillo Miralles, Tècnica
Mitjana d’Economia
4) Pilar Escribano Muñoz, Tècnica
Mitjana de Gestió

Vocal de Secretaria

Secretari General

Vocal d’intervenció

Interventor General

Secretari/a
Mesa

de

Suplents
(noms i cognoms /càrrec)

la El vocal de secretaria exercirà les
funcions de secretari/a de la mesa

CINQUÈ.- Designar com a responsable de l’Acord Marc al Cap del Servei de Defensa
Jurídica.
SISÈ.- Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sabadell, al següent l’enllaç:
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/consultadocumentos?method=enter.
Doc
Descripció document
Annex
1
PTP Acord Marc Servei Procurador
2
PCAP Acord Marc Servei Procurador i annexos
Annex 1 Quadre resum OBERT acord marc serveis
3
procurador 2022

Referència

Codi segur verificació

DFJ16I045Z

3A2X2S1V3W0T4U6J1BF7

DFJ16I045X

5Q174Q136D4F0B6J07R8

DFJ16I0461

5H0M24160W4V2938184E

Per tot l’exposat s’informa favorablement la proposta, atès que aquesta s’ajusta al règim
jurídic aplicable.
Sabadell, a data de la signatura electrònica
Emilia Gómez Martin
Gomez Martin, Emilia
Tècnic superior en dret
TÈC.SUP.EN DRET
Servei de Defensa Jurídica25/07/2022 15:03
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