
 

 

  TD03-012 
 

 

 

 
1 
                                                                                   
Av.  Pau Casals, 9  |  08755 Castellbisbal  |  Tel. 93 772 02 25 - Fax. 93 772 13 07 | www.castellbisbal.cat  
 
 

PATRIMONI URBÀ - HABITATGE 
Ref.: 2016/21/TAD 
/ sr 

 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN L’ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL 
EN MATÈRIA D’HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 
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1.- Objecte del plec 
 
És objecte d’aquest plec regular el contracte del servei d’assessorament jurídic integral en 
matèria d’habitatge de l’Ajuntament de Castellbisbal, destinat a tota la població amb risc 
d’exclusió social i residencial, amb la finalitat d’oferir de forma gratuïta aquella informació i 
formació relacionada amb l’habitatge. 
 
El servei depèn del departament d’Habitatge de la regidoria de Patrimoni Urbà, amb estreta 
col·laboració amb la regidoria de Serveis Socials. 
 
 
2.- Lloc i horari de realització de la prestació 
 
El servei es prestarà en les dependències que l’Ajuntament de Castellbisbal té a l’avinguda 
de Pau Casals, 9 de Castellbisbal, o en un altre espai que l’Ajuntament determini dins del 
municipi. 
 
L’horari de prestació del servei, i en el què el professional haurà de ser-hi present, serà el 
que com a mínim, s’especifica tot seguit: 
 
- un dia al matí de 10 a 13 h  
- i un dia a la tarda, dilluns de 16 a 19 h 
- cada mes de gener a desembre, amb excepció del mes d’agost, que el servei estarà 
tancat. 
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La durada de la visita s’ha calculat que ha de ser aproximadament de 45 minuts cadascuna. 
Cada cas requereix aproximadament de 2 hores de gestió que es pot efectuar 
immediatament o en un altre moment. 
 
Amb tot, la distribució de l’horari del professional s’haurà d’adaptar a les necessitats del 
servei. 
 
L’Ajuntament de Castellbisbal facilitarà un lloc de treball amb ordinador, programes de 
funcionament i connexió a Internet, sense que tingui accés a cap programari específic 
municipal. 
 
 
3.- Règim jurídic de la prestació 
 
Aquest contracte de serveis té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de 
prescripcions tècniques particulars, el plec de clàusules administratives particulars que 
s’elabori per regir la prestació d’aquest servei, el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i les normes deontològiques de l’advocacia, entre d’ altres. 
 
 
4.- Definició de les funcions  
 

1. Facilitar assessorament jurídic sobre habitatge als veïns de Castellbisbal, en temes 
sobre la contractació i negociació d’hipoteques, lloguers, ocupacions d’habitatges i 
altres que es cregui adient, que estiguin instal·lats al municipi de Castellbisbal. 

2. Informar a la ciutadania al respecte de les consultes realitzades sobre l’exercici dels 
seus drets en xerrades o sessions informatives. 

3. Programa d’Assessorament a les comunitats de veïns: consistent en l’orientació i 
l’assessorament a les comunitats que sol·licitin informació sobre temes relacionats 
amb la comunitat (llei de la propietat horitzontal, convivència, etc.). 

4. Realitzar l’entrevista personal amb el sol·licitant del servei, recollint i verificant, quan 
s’escaigui, la documentació sol·licitada per valorar el cas i emplenar la documentació 
corresponent, si s’ha de fer una derivació al servei d’Ofideute o advocat d’ofici, o 
altre, i atendre amb posterioritat les consultes de les famílies ja entrevistades sobre 
l’estat de la seva proposta.  

5. Lliurar un esborrany de proposta a la persona coordinadora del servei d’Ofideute, en 
els termes acordats en el procediment corresponent. 

6. Funcions de mediació en matèria d’habitatge i propietat horitzontal, quan el cas ho 
requereixi (per exemple, entre comunitats de veïns i entitats bancàries, o entre 
okupes i propietaris, etc.), per intentar assolir el millor acord possible entre el 
reclamant i el reclamat per a la resolució de conflictes. 

7. Comunicar a la Regidoria de Patrimoni Urbà, i al servei d’Ofideute únicament en els 
casos que s’hi derivin, les incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans que 
s’adrecin a l’Ajuntament i facilitar tota la informació que sigui requerida. 

8. Derivar els ciutadans a altres recursos públics que puguin donar sortida a les 
diverses situacions que plantegin (econòmiques, laborals, etc.). 
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9. Col·laborar en l’elaboració de la memòria anual del departament d’habitatge que 
inclogui una estadística detallada dels casos atesos: de les persones ateses (sexe, 
edat, estudis, situació familiar, motiu de l’assessorament, etc.), derivacions, etc. 

10. En general facilitar informació a l’Ajuntament sobre els serveis atesos, les incidències 
observades i els motius de conflicte. 

 
 
5.- Preu del contracte i forma de pagament 
 
El preu màxim de la licitació d’ aquest contracte es fixa en la quantitat de 12.200,00 euros, 
anuals IVA inclòs, amb el desglossament següent: 10.082,64 € de pressupost net, sense 
IVA, i 2.117,36 € en concepte d’IVA al tipus del 21%. 
 
En el cas que el contractista sigui persona física, la retenció de l’IRPF que correspongui 
s’aplicarà sobre l’esmentada quantitat. 
 
El pagament es realitzarà mensualment per mes vençut, un cop presentada la factura en 
format electrònic corresponent i en els terminis legalment establerts. La quantitat que s’aboni 
mensualment correspondrà al quocient que resulti de dividir l’import de l’adjudicació entre els 
mesos totals de servei a realitzar durant els dos anys de durada del contracte.  
 
 
6.- Durada del contracte 
 
La durada d’aquest contracte s’estableix en dos anys a comptar de l’endemà de la seva 
formalització, essent susceptible de ser prorrogat per dos períodes d’un any cadascun, per 
mutu acord de les parts manifestat amb una antelació de dos mesos a l’arribada de la seva 
finalització.  
 
En cas de resolució del contracte, l’adjudicatari queda obligat a continuar la prestació del 
servei, amb les mateixes condicions i els mateixos pactes, mentre no s’hagi fet la nova 
adjudicació, amb el benentès que l’obligació d’aquesta pròrroga no podrà excedir d’un 
termini de quatre mesos, comptats des de la data de la rescissió.  
 
 
7.- Obligacions de l’adjudicatari 
 
- Prestar el servei a través d’una persona física que tingui la titulació de grau o llicenciatura 
en Dret o equivalent europeu i col·legiat en un Col·legi d’Advocats espanyol i que alhora 
tingui formació específica i experiència en matèria d’habitatge  
- L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions a la Seguretat Social, o en el seu cas, a 
la Mutualitat substitutòria.  
- L’adjudicatari es compromet a respectar les directrius que marqui l’Ajuntament de 
Castellbisbal i a portar a terme la prestació objecte del contracte amb la deguda diligència i 
professionalitat.  
- Correspon a l’Ajuntament de Castellbisbal la titularitat de la documentació en paper o 
electrònica lliurada com a antecedents per a la prestació del servei o informes, esborranys o 
còpies de qualsevol altre tipus de contingut, adreçada a qualsevol destinatari individual o 
col·lectiu, públic o privat, que l’adjudicatari elabori en qualsevol fase de desenvolupament 
del servei i es derivi de la gestió tècnica del contracte.  
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- Presentar els informes, memòries anuals o altra documentació que el departament 
d’Habitatge de la regidoria de Patrimoni Urbà estimi pertinent.  
- Comunicar al departament d’Habitatge de la regidoria de Patrimoni Urbà qualsevol 
incidència que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el funcionament de les actuacions 
previstes.  
- Informar la Regidoria de Serveis Socials de tots aquelles casos que li hagin derivat. 
- Participar en les xerrades informatives que s’organitzin des del servei d’Ofideute 
- El departament d’Habitatge de la regidoria de Patrimoni Urbà supervisarà el 
desenvolupament del servei. 
- Realitzar quantes actuacions siguin precises per al millor resultat de les demandes dels 
usuaris. 
- Garantir la continuïtat i regularitat del servei sense períodes d’interrupció per motiu de 
baixes, o similars. 
- Observar reserva absoluta de la informació obtinguda en el desenvolupament del servei. 
En tot cas, el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de 
l'incompliment d'aquestes obligacions, sent a més aquest incompliment causa de resolució 
del contracte.  
- Tots els serveis que es prestin es realitzaran sempre respectant les normes de deontologia 
en l’exercici de l’advocació, així com tota la normativa emanada del Consell General de 
l’Advocacia Espanyola. 
 
 
8.- Responsable del contracte 
 
El servei serà supervisat pel tècnic/a municipal designat a l’efecte, a qui correspondrà 
bàsicament, entre d’altres, les funcions de seguiment i la supervisió de la prestació dels 
serveis per part del contractista: determinar si s’ajusta a les prescripcions establertes i 
condicions contractuals; donar les instruccions necessàries per a la bona execució del 
contracte; informar de les possibles incidències que es produeixin durant la seva vigència. 
 
 
9.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
De conformitat amb la Disposició addicional 26 ena. del TRLCSP, els contractes que 
impliquin el tractament de dades de caràcter personal hauran de respectar en la seva 
integritat la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), i la normativa que la desenvolupa. En el cas que la contractació impliqui 
l’accés a dades de caràcter personal, el tractament dels quals sigui responsable aquest 
Ajuntament, per part del contractista, aquest tindrà la consideració d’encarregat del 
tractament. En aquest supòsit, l’accés a aquestes dades no es considerarà comunicació de 
dades, quan es compleixi el previst a l’art. 12.2 i 12.3 de la LOPD. En qualsevol cas, les 
previsions de l’art. 12.2 de la LOPD es faran constar per escrit. 
 
Finalitzada la prestació del contracte les dades de caràcter personal es destruiran o 
retornaran a l’Ajuntament, o a l’encarregat del tractament que es designi. El tercer 
encarregat del tractament conservarà degudament bloquejades les dades en tant que es 
puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb l’Ajuntament.  
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L’adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades que 
determina l’art. 9 de la LOPD i el títol VIII del RD 1720/2007, de 21 de desembre mitjançant 
el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.  
 
Addicionalment vigilarà i adoptarà els mitjans necessaris per controlar la difusió indeguda de 
les dades personals que es produeixin com a conseqüència d’una negligent implantació de 
les mesures de seguretat per part de l’encarregat del tractament i tindrà l’obligació de 
notificar a aquest Ajuntament qualsevol incident de seguretat que detecti per a ser anotat en 
el registre d’incidències. 
 
 
10.- Obligació de confidencialitat 
 
El contractista està obligat a guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no sent 
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que tingui 
coneixement amb ocasió del mateix, durant la vigència del contracte, el termini de garantia i 
els cinc anys posteriors en els termes de l’art. 140.2 del TRLCSP.  
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal el deure de guardar secret subsistirà fins i tot 
després de finalitzar la relació contractual, en els termes previstos a l’art. 10 de la LO 
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 
 
Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document. 
 
Document signat electrònicament per:   
 
La tècnica Auxiliar d'Habitatge, Silvia Ribas Margarit 
El coordinador de Serveis Territorials (Patrimoni Urbà i Habitatge), Josep Brugal Puig 
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