
 

PROPOSTA D'ACORD A LA JUNTA DE GOVERN

Assumpte: Inici de licitació del contracte del servei servei d'assessorament jurídic en 
matèria de planejament i gestió urbanística, així com d'altres qüestions de dret local 
que puguin sorgir durant la durada del contracte. 
Exp.: 5115/2017

Relació de fets

En data 5 de desembre de 2017 el Director de l'Àrea de Serveis Generals, ha emès un 
informe  relatiu  a  la  necessitat  de  disposar  del  servei  d'assessorament  jurídic  en 
matèria de planejament i gestió urbanística, així com d'altres qüestions de dret local 
que puguin sorgir. 

A l'expedient de referència consten també el Plec de clàusules tècniques i el Plec de 
clàusules  administratives  particulars  amb  un  valor  estimat  del  contracte  (VEC)  de 
42.000,00 euros, IVA exclòs.

Fonaments de dret

El contracte, en qüestió, es correspon amb els anomenats de serveis d’acord amb allò 
que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Servei  Públic,  en  endavant 
TRLCSP.

Als efectes de la seva licitació és precís la prèvia tramitació del corresponent expedient 
de conformitat amb l'article 109 del TRLCP i el 110.1 del mateix cos legal.

L'expedient serà objecte de tramitació ordinària i s'adjudicarà per procediment obert 
atenent a diversos criteris de valoració de conformitat amb allò que estableixen els 
articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP i de  conformitat amb l'article 8 del Decret Llei 
3/2016,  de 31 de maig,  de mesures urgents en matèria  de contractació  pública  es 
tramitarà aplicant mesures de gestió eficient del contracte.

De conformitat  amb el  Decret  d'alcaldia de data  18 de juny de 2015,  la  Junta de 
govern  és  competent  per  a  l'aprovació  de  tota  la  tramitació  d'expedients  de 
contractació que superin els 6.000,00 euros.

L'article  51.2  del  TRLCSP  permet  que  l'òrgan  de  govern  delegui  les  seves 
competències  i  l'article  11  de  la  Llei  11/2010  del  3  d'agost,  de  règim jurídic  i  de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula l'autorització de la 
signatura  dels  actes administratius  als  titulars  dels  òrgans administratius  o  unitats 
administratives, considerant-se a tots els efectes per l'òrgan titular de la competència.

PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció dels ACORDS següents:

Primer. Iniciar l'expedient per a la contractació del  servei  d'assessorament jurídic en 
matèria de planejament i gestió urbanística, així com d'altres qüestions de dret local 

 



 

que  puguin  sorgir  durant  la  durada  del  contracte, per  procediment  obert,  aplicant 
mesures de gestió eficient del contracte, per un import màxim de licitació de 21.000,00 
euros, IVA exclòs, pel termini d'un any amb la possibilitat d'una pròrroga d'un any per 
mutu acord de les parts.

Segon. Aprovar  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  Plec  de  clàusules 
administratives particulars que han de regir el contracte.

Tercer. Obrir el procediment d’adjudicació de l'esmentat servei, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària, i simultàniament anunciar la licitació mitjançant publicació 
en el perfil del contractant, durant un termini de quinze dies naturals.
 
Quart. Autoritzar al responsable del servei de contractació la signatura del requeriment 
al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament per que aporti 
la garantia definitiva i la documentació exigida a l'article 151.2 del TRLCSP.

Cinquè. Declarar l’execució del present contracte de despesa pluriennal d’acord amb 
el que disposa l’article 174 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Parets del Valès amb data de la signatura electrònica
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