PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA DEL C
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA

Clàusula 1.- Objecte del contracte
És objecte del present contracte la prestació del servei d’assessoria jurídica per al Centre
de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que comprèn totes les actuacions
necessàries per tal que el Centre pugui donar compliment a les obligacions i necessitats
jurídiques del dia a dia.
Aquest servei tindrà el contingut següent:
a) Assessorament jurídic en eles següents materies:
-

Tributació i règim jurídic dels consorcis.

-

Contractació pública.

-

Urbanisme, ordenació del territori, llicències, autoritzacions i concessions
administratives.

-

Medi ambient i desenvolupament sostenible.

-

Sectors regulats en el àmbit dels consorcis.

-

Control legal d’activitats i infraestructures.

-

Organització normativa i funcionament intern consorcial.

-

Bens, serveis i patrimoni.

-

Responsabilitat patrimonial de l’Administració.

L’assessorament jurídic en les matèries indicades comprendrà les següents prestacions
per part del contractista:
-

Resposta a consultes.

-

Redacció d’Informes jurídics.

-

Elaboració d’expedients administratius, a mida.

-

Redacció de models d’acords.

-

Redacció de models de notificacions i oficis.

-

Revisió de convenis i contractes.

-

Revisió de normativa i reglaments del Consorci, etc..

-

Tramitació de reclamacions patrimonials administratives (a favor o en contra)

-

Estat sobre concessions administratives.
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-

Redacció de plecs de contractació administrativa.

-

Redacció de propostes de normativa, reglaments, etc…

-

Resolució i interposició de tot tipus de recursos i reclamacions en via
administrativa.

-

Redacció de contractes i convenis.

-

Assistència a reunions, assemblees o altres de naturalesa anàloga, de caràcter
públic o privat, a sol·licitud del CTFC.

Clàusula 2.- Règim de prestació de serveis
La prestació del servei d’assessorament jurídic es realitzarà de forma mixta des dl despatx
professional de l’adjudicatari i presencialment en la seu del CTFC en les condicions
següents:
-

Atenció presencial a la seu del CTFC, almenys cinc hores mensuals.

-

Atenció permanent telefònica o mitjançant correu electrònic amb el CTFC, per a
consultes i solucions de problemes jurídics que es puguin plantejar.

Clàusula 3.- Mitjans personals i materials del contractista
L’adjudicatari haurà de prestar el servei objecte d’aquest contracte amb personal amb
titulació adequada i altament qualificat. Per a la realització del servei es necessari un equip
mínim de 3 advocats en exercici. Almenys 2 d’ells hauran d'acreditar l'exercici de
l'advocacia com a mínim durant un període de 15 anys. Aquest requisit s’acreditarà
mitjançant la presentació de l'oportú certificat expedit pel respectiu Col·legi d’Advocats
per a cadascun dels membres de l’equip.
Seran a compte de l’adjudicatari tots els mitjans materials necessaris per a la prestació de
l’objecte del contracte, com ordinador, subscripcions a bases de dades, material fungible,
etc...
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