PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE SERVEIS
CONSISTENT EN L'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA DE PLANEJAMENT I GESTIÓ
URBANÍSITCA DE PARETS DEL VALLÈS.

l. DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1. Objecte del contracte
És objecte d'aquest plec regular el contracte del servei d'assessorament jurídic municipal en
matèria de planejament i gestió urbanística, així com d'altres qüestions de dret local que puguin
sorgir durant la durada del contracte.
Clàusula 2. Prestació del servei
Les tasques relacionades amb el servei i l'execució de les mateixes comportarà una dedicació
mínima presencial a l'Ajuntament. L'horari de prestació del servei, en què el professional haurà de
ser-hi present, serà el que com a mínim s'especifica tot seguit:
- dilluns al matí de 9 a 14h.
A més a més es compromet a assistir a petició de la Secretaria, a reunions o sessions de treball a
la seu de l'Ajuntament.
Mitjançant l'execució d'aquest contracte es pretén satisfer les necessitats següents:
En relació al dret urbanístic:
a) Participar en la redacció dels àmbits de planejament a desenvolupar durant la vigència del
contracte.
b) Supervisar els instruments de planejament i de gestió presentats pels particulars.
c) Redactar juntament amb els tècnics municipals el projecte de reparcel·lació oportuns.
d) Mantenir les reunions oportunes amb les Administracions necessàries i amb els agents
implicats,
En relació al dret local:
Donar suport als serveis jurídics en d'altres qüestions de dret local de caràcter singular que
puguin sorgir durant la vigència del contracte.
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Clàusula 3. Règim jurídic de la prestació
Aquest contracte de serveis té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de prescripcions
tècniques particulars, el plec de clàusules administratives particulars que s'elabori per regir la
prestació d'aquest servei, el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i les normes deontològiques de l'advocacia,
entre d'altres.
Clàusula 4. Durada del contracte
La durada d'aquest contracte s'estableix en un any a comptar de l'endemà de la seva
formalització, essent susceptible de ser prorrogat per un any més, per mutu acord de les parts
manifestada de forma expressa, amb una antelació mínima d'un mes abans de la seva finalització.

•

Prestar el servei a través d'una persona física que tingui la titulació de grau o llicenciatura
en Dret o equivalent europeu, que compleixi amb els requisits de solvència tècnica i que
estigui en possessió del nivell C de Català.

•

L'adjudicatari ha de complir amb les obligacions de seguretat social, o en el seu cas, de la
Mútua substitutòria.

•

A respectar les directrius marcades per l'Ajuntament de Parets i a portar a terme la
prestació del contracte amb la deguda diligència i professionalitat.

•

A guardar la confidencialitat dels assumptes que conegui per raó de la seva feina dins de
l'Ajuntament de Partes del Vallès. En aquest sentit, és menester recordar que la titularitat
de la documentació (en format paper o electrònica) que elabori en el marc d'aquest
contracte és de propietat municipal.

•

Garantir la continuïtat i regularitat del servei sense període d'interrupció per motiu de
baixes o similars (excepte durant el mes d'agost).

Clàusula 6. Import de licitació del contracte
El preu del contracte és 21.000,00 euros (IVA exclòs).
El valor estimat del contracte (VEC) inclosa la seva pròrroga és de 42.000,00 euros, IVA exclòs,
per un termini d'un any prorrogable per un any més.
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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Clàusula 5. Obligacions de l'Adjudicatari

