CONTRACTE DE
EN PROCEDIMENTS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS.
D'una banda, el Sr. Angel Luís Canosa Fernández, amb DNI número
que actua en aquest acte en nom, representació i interès
Blanes, amb CIF P1702600F, assistit pel Sr. Joan Solà Busquets, secretari de
.
el Sr. Josep González Ballesteros, amb DNI número
obrant en
EL DRET DE LA TERRA SLP, amb CIF B64153760, com ho
representació de
de constitució amb núm. de protocol 601, de 15 de març de
2006, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
1. En data 21 de març de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar iniciar expedient
administratiu i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
procediments
tècniques
contenciosos administratius, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i amb un
preu base de licitació de 49.586,78 euros anuals, IVA exclòs.
de prescripcions tècniques.
2. En reunió de data 3 de maig de 2019 la Mesa de Contractació va classificar les
de clàusules administratives particulars de la licitació, i va acordar elevar
1. EL DRET DE LA TERRA SLP
2. BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP
3. CLAVELL CONSULTING SL
4. Sra. ELENA MORENO DURAN
5. ENTRENA ABOGADOS SCP

80 punts
71 punts
60 punts
47 punts
31,5 punts

3.
classificació de la Mesa de Contractació.
4. En data 7 de maig 2019 el Servei de Contractació va requerir a EL DRET DE LA
TER
5. En data 23 de maig de 2019 EL DRET DE LA TERRA SLP va presentar la

de data 21/05/2019.
nnex núm. 2 una còpia de la carta de pagament.
6. EL DRET DE LA TERRA SLP compleix amb els requisits de solvència professional i
tècnica i econòmica i financera exigits en els Plecs, i així consta en els informes
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favorables emesos pel secretari municipal i per la Intervenció, de dates 27 i 30 de maig,
respectivament.
7.

núm. 2019000798, de data 3 de juny de 2019, es va adjudicar a
EL DRET DE LA TERRA SLP, amb el CIF B64153760, el contracte del servei
de defensa jurídica
administratius, per un import màxim de 60.000,00 euros anuals, dels quals 49.586,78
euros corresponen a base i 10.413,22 euros a IVA, amb una durada de dos anys, a
comptar des de la data que es fixi en la formalització del contracte.
3 una còpia de la resolució.
8. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjectarà per la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), així com pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Així doncs ambdues parts formalitzen el present contracte que es regirà per les següents

CLÀUSULES:
PRIMERA. Objecte del contracte
sorament jurídic i de defensa i
administratiu.

totes aquelles consultes informals que els titulars dels òrgans administratius de
especialitzat en matèria urbanística, expropiació patrimonial, contractació administrativa,
funció pública, tributària i mercantil, i sobre resolució de recursos de reposició o demés
situacions que demanin un assessorament legal.

lanes.
El servei de defensa lletrada comprendrà la defensa processal
en els processos en primera o única instància, les apel·lacions i les cassacions de tota
atiu. També
ordre jurisdiccional.

La prestació durarà fins que finalitzin els processos iniciats a partir del dia que es fixi com
inici del contracte.

EL DRET DE LA TERRA SLP, es compromet a executar el contracte de servei
de defensa
administratius, amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives i de
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prescripcions tècniques, aprovat per la Junta de Govern Local en data 21 de març de
2019.
SEGONA. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys a partir
contracte.
La prestació del contracte durarà fins que finalitzin els processos iniciats a partir de la
prorrogar anualment fins a un màxim de
dos anys addicionals.

ada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas,
per acord tàcit de les parts.
TERCERA. Preu del contracte
màxim del contracte és de 60.000,00 euros anuals, dels quals 49.586,78 euros
corresponen a base i 10.413,22 euros a IVA .

serveis realment executats
amb els preus unitaris que es detallen, una vegada aplicat el 30% de descompte ofert per
:

Tipus de procediment o servei
Abreujat
Ordinari davant dels jutjats contenciosos
administratius
Ordinari davant de la sala del TSJC
Apel·lació
Cassació
Emparament
Informes jurídics
Assessoraments específics (establint-se la

Import IVA exclòs

2.

* El preu dels informes jurídics serà de 105,00 euros a 840,00 euros, IVA exclòs, en

finalització del procés en cada instància.
Així mateix, d
djunta com a document annex núm. 4 una còpia de la proposta econòmica
presentada.
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QUARTA. Presentació, tramitació i pagament de factures
1 Emissió i pagament de factures
El pagament dels serveis o assessoraments es realitzarà de la forma següent:
- Procediment abreujats: el pagament es farà a partir de la celebració de la vista.
- Procediments ordinaris, es pagaran:
65 % a la demanda o contestació a la demanda.
20 % a les conclusions.
15 % a la finalització del procés.
- Les apel·lacions i les cassacions, el pagament es farà:
ó.
15 % a la finalització del procés.
- Els emparaments: a la presentació del recurs.
Totes les prestacions, perquè puguin ser facturades, requeriran la conformitat dels
serveis jurídics municipals. Quan aquesta consisteixi en actuacions realitzades en vista la
conformitat es prestarà sobre les instructes, plec de preguntes o altres instruments de
treball que es prevegin utilitzar.
2 Procés de verificació i acreditació tècnica. É
acreditació tècnica i de la presentació de la documentació justificativa annexa a la factura.
3 Presentació de factures. Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en
el Registre Municipal de Factures,
electrònica, dins els 30 dies següents a la data de finalització de la prestació i en la forma
4 Inadmissió o devolució de factura. La factura que no compleixi amb els requisits de
apartat 1 no podrà ser tramitada pel Registre Municipal de Factures; no serà
la Intervenció municipal.
5 Aprovació i pagament de la factura. Les factures i els seus documents annexos,
informats favorablement per la Intervenció municipal, quan el procés de verificació i
Junta de Govern Local, dins els 30 dies naturals posteriors al Registre de la Factura.

-la o pignorar-la.
Aprovada la factura per la Junta de Govern Local, el pagament efectiu tindrà efecte, dins
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imputable
6 Deduccions en el pagament de la factura
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de
CINQUENA. Obligacions del contractista

atari haurà de complir amb les obligacions establertes en les clàusules 27 i 29 del
plec de clàusules.
Per la seva naturalesa administrativa, el contracte no suposarà, en cap cas ni
ari o el seu
personal.
SISENA.

particulars i de prescripcions tècniques, i

el plec de clàusules administratives
a per
ntradigui el plec de clàusules, i amb les

la proposta presentada per EL DRET DE LA TERRA SLP el lletrat que
Josep González Ballesteros, el qual haurà de
realitzar personalment totes les prestacions contractades.

contracte, es podrà canviar el lletrat/da. En aquest cas, caldrà proposar un altre
professional que compleixi els mateixos requisits mínims; i que disposi de la mateixa
nou professional propo
considera acreditada, es resoldrà el contracte.

contracte de caràcte

conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
t es realitzaran per mitjans
SETENA. Compliment del contracte i penalitats.

en el plec de clàusules.
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VUITENA. Modificació del contracte
l contracte es podrà modificar en
al nombre de serveis encomanats. Aquestes modificacions podran suposar com a màxim
un augment del 10% del preu anual de licitació del contracte.
NOVENA. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
Una vegada transcorreguts sis mesos des de la data de finalització del contracte, si no hi
ha re
-se sobre la garantia definitiva es procedirà a la
de la LCSP.
sat en el termini de dos mesos
des de la finalització del contracte.
DESENA. Cessió del contracte

qualitats tècniques i professionals del licitador són determinants
contracte.
ONZENA. Subcontractació

DOTZENA. Revisió de preus
No es preveu revisió de preus.
TRETZENA. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 de la

a la bona fi dels procediments judicials encarreg
contracte.
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
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CATORZENA. Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es

administrativa de Girona.

El secretari,

Angel Luís Canosa Fernández

Joan Solà Busquets

El contractista,

Josep González Ballesteros
En rep.
EL DRET DE LA TERRA SLP
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