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Plaça de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESORAMENT JURÍDIC
PER A DONES AL CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES DE L’AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ (CIRD).

1.- OBJECTE:
És objecte d’aquest plec la regulació de les condicions de la prestació del servei d’assessorament
jurídic a les dones usuàries del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
Es objecte de la contractació disposar d’una professional per oferir la informació i assessorament
jurídic especialitzats necessaris davant situacions de discriminació per raó de gènere i/o violència
masclista a les dones que s’adrecen al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, així com per participar a les comissions institucionals de
violència masclista del protocol d’actuació i circuit d’intervenció en casos de violència de gènere.

El servei es prestarà a les instal·lacions del Centre d’Informació i Recursos per a les dones de
Cornellà de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. C/Mossèn Jacint Verdaguer 16-18. Cornellà de
Llobregat.
L’Ajuntament facilitarà l’ús d’un despatx per portar a terme l’atenció, el qual no serà un espai
exclusiu, si no que pot variar en funció de la disponibilitat i serà gestionat directament pel CIRD.
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3.- PERSONAL PER A LA REALIZACIÓ DEL SERVEI I PROGRAMA:
La realització de l’objecte del contracte implica l’adscripció per part de l’adjudicatari d’una
advocada en exercici i amb experiència durant els últims 3 anys en serveis d’atenció directe a les
dones per assessorar-les en dret civil i penal i en els circuits de víctimes de violència de gènere o
de similars característiques, la qual cosa s’haurà d’acreditar mitjançant un document fefaent pel
qual es pugui comprovar.
La realització de l’objecte del contracte implica l’adscripció per part de l’adjudicatari d’una
advocada, per afavorir la confiança i seguretat en l’atenció a les dones víctimes de violència de
gènere i del procés que porta a la víctima a demanar el suport que s’ofereix des de l’àmbit jurídic.
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2.- LLOC D'EXECUCIÓ:
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Aquest servei i programa s’adscriurà orgànica i funcionalment al Centre d’Informació i Recursos
per a les Dones de l’Àrea de Cultura i Igualtat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
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4.- CONTINGUT DEL SERVEIS A PRESTAR:

Prestació del servei d’assessorament jurídic: estudi, gestió dels casos i seguiments que
inclourà:
 Realització de la primera consulta jurídica i assessorament corresponent en:
 Dret Civil
 Dret penal
 Dret Laboral







Coordinacions amb la resta de professionals del CIRD i externs al servei.
Seguiment de les atencions i expedients.
Registre de les intervencions efectuades als expedients corresponents.
Elaboració d’un informe mensual.
Participació a les reunions del CIRD que es considerin oportunes per garantir el correcte
desenvolupament de les tasques encomanades.
Participació a les Comissions Institucionals de Violència Masclista de la Ciutat de Cornellà de
LLobregat.
Coordinació amb els diferents àmbits i institucions
Presentació de memòries i informes.





5. HORARI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ:
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El funcionament del servei i programa coincideix amb el calendari de funcionament del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, és a dir tot l’any
excepte dissabtes i diumenges, condicionat als dies festius establerts pel calendari laboral i les
festes locals i el període de vacances serà al mes d’agost.
Funcionament ordinari: 10 HORES SETMANALS


L’horari del servei serà dilluns de 9:30 a 13:00h, Dijous de 16:00 a 18:00h i divendres de
9:30 a 14:00h

Flexibilitat per les reunions proposades des del CIRD amb la finalitat que la professional participi
fora de ‘horari habitual de la prestació del servei.
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4.1.- SERVEI D’ASSESSORAMENT I TASQUES A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI.
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6.- OBLIGACIONS ADJUDICATARI
Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament al departament d’igualtat de
l’ajuntament qualsevol substitució, o modificació de la treballadora.
L’empresa adjudicatària ha d’assegurar la substitució del personal en cas de malaltia, accident o
qualsevol altre motiu d’incapacitat temporal o permanent que impedeixi continuar amb la seva
activitat laboral.
Complir totes les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i certificat
d’antecedents penals dels i les treballadores .

7.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, mitjançant la tècnica referent d’igualtat, liderarà,
gestionarà i supervisarà tots els processos i actuacions del servei i aportarà els mitjans tècnics
necessaris pel bon funcionament.
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La professional i l’empresa licitadora signaran un document de confidencialitat per el tractament
de les dades segons la llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades i el seu reial decret 1720/2007
de desenvolupament de la llei, així com el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de
dades pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

9.- PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La despesa és de caràcter plurianual amb aplicació a la partida pressupostaria:
0203.2312A.2270600.
La quantitat màxima destinada per aquesta activitat és de:
Exercici

Partida pressupostària

Import

IVA (21%)

Total

2020

0203.2312A.2270600

11.880,00 €

2.494,80 €

14.374,80 €

2021

0203.2312A.2270600

21.780,00 €

4.573,80 €

26,353,80 €

2022

0203.2312A.2270600

9.900,00 €

2.079,00 €

11.979,00 €

43.560,00 €

9.147,60 €

52.707,60 €

TOTAL
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L'adjudicatari s'obliga a respectar en tot moment la confidencialitat de la informació que es
conegui arran de la prestació del servei contractat i a complir amb les prescripcions que es
preveuen a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i, en especial, les
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
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8.- PROTECCIÓ DE DADES
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Pressupost base de la licitació: 52.707.60(Iva Inclòs)

Aquestes quanties queden subordinades als crèdits que es consignin en els respectius
pressupostos.

Núria Jiménez Garcia
Cap de l’Àrea de Gestió Polítiques d’Igualtat

Cornellà de Llobregat, 13 de gener de 2020.

