INFORME

Antecedents
L'Ajuntament de Valls va obrir un període consultiu, mitjançant una consulta preliminar referent al
servei d’assessorament i defensa jurídica de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes
dependents.
Publicada al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Valls en data 14 de juliol de 2022 es va
atorgar un termini de 10 dies hàbils a fi que pels possibles licitadors fessin les aportacions i
observacions que consideressin sobre la documentació que regirà la licitació.
D’acord amb la definició i descripció del servei objecte de la consulta es va fer el següent
qüestionari.
1r) Quina estructura de costos considera com a habitual en un contracte d'aquestes
característiques?
2n) Donades les característiques de l'objecte contractual, i a fi d'assolir una prestació correcta del
servei en els termes d'eficàcia i eficiència correctes, quins recursos humans proposaria per a
aquest contracte? Quantes hores setmanals mínimes de prestació del servei caldrien?
3r) En funció de les qüestions anteriors Quin seria l'import de licitació anual adequat per a la
prestació del servei que es pretén?
Participants
En data 26 de juliol de 2022 es va rebre una resposta per part del sr.Xavier Ruiz Edo en
representació de la Fundació Rovira i Virgili.
Anàlisi i conclusió
Vist el resultat de la consulta, que resulta coincident amb el plantejament previ a la consulta
preliminar, es conclou que les línies que marcaran la propera licitació són:
- L'objecte principal i lots que es proposaran seran:
D’una banda, la defensa en la Jurisdicció contenciosa administrativa (a excepció dels assumptes
de responsabilitat patrimonial de l’administració i de funció pública) que contemplarà la
representació legal i defensa jurídica.
I d’altra banda, l’assessorament i defensa en la jurisdicció contenciosa administrativa i social
(funció pública) que contemplarà la representació legal i defensa jurídica així com
l’assessorament.

- L'adjudicatari haurà d'acreditar una experiència en anys i formació del personal davant la
jurisdicció contenciosa admnistrativa i social.
- Es valorarà la millor metologia i organització ajustada a l'objecte del contracte
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