1.- Antecedents
És objecte de la present contractació els serveis d’assessorament i representació i
defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes dependents
en l’ordre contenciós administratiu i social.
Es preveuen els següents lots i condicions:
- Lot 1: Defensa Jurisdicció contenciosa administrativa (a excepció dels assumptes de
responsabilitat patrimonial de l’administració i de funció pública)
La representació legal i defensa jurídica serà assumida per l'adjudicatari respecte
cada causa o acció judicial, previ el pertinent acord que, per a l'exercici d'accions
judicials o, en els seu cas, personació en defensa, exigeixi la legislació local, o general,
aplicable en la matèria, i comprendrà totes les causes, diligències o qualsevol tipus
d'actuacions que es segueixin davant els òrgans administratius o jurisdiccionals
corresponents.
Igualment, el desistiment, renúncia, aplanament i la satisfacció extra processal quan
legalment es puguin exercitar aquestes facultats, en qualsevol plet o causa judicial,
requerirà també l'autorització expressa i especifica de l'Ajuntament.
L'acompliment del contracte comporta per a l'adjudicatari dins d'aquest àmbits
jurisdiccionals la realització de les prestacions següents, entre d'altres que puguin
sorgir:

Redacció/contestació de demandes/mesures cautelars.

Assistència a audiències prèvies

Celebració d'actes de judici

Redacció i/o oposició de tot tipus de qüestions incidentals i recursos.

Redacció d'acords transaccionals.

Execucions judicials

Procediments incidentals (taxacions de costes, nul•litat d'actuacions, etc...)

Representació i defensa en judici en els recursos que es derivin dels
procediments
- Lot 2: Assessorament i defensa jurisdicció contenciosa administrativa i social ( funció
pública)
La representació legal i defensa jurídica serà assumida per l'adjudicatari respecte
cada causa o acció judicial, previ el pertinent acord que, per a l'exercici d'accions
judicials o, en els seu cas, personació en defensa, exigeixi la legislació local, o general,
aplicable en la matèria, i comprendrà totes les causes, diligències o qualsevol tipus
d'actuacions que es segueixin davant els òrgans administratius o jurisdiccionals
corresponents.

Igualment, el desistiment, renúncia, aplanament i la satisfacció extra processal quan
legalment es puguin exercitar aquestes facultats, en qualsevol plet o causa judicial,
requerirà també l'autorització expressa i especifica de l'Ajuntament.

L'acompliment del contracte comporta per a l'adjudicatari dins d'aquest àmbits
jurisdiccionals la realització de les prestacions següents, entre d'altres que puguin
sorgir:

Redacció/contestació de demandes/mesures cautelars.

Assistència a audiències prèvies

Celebració d'actes de judici

Redacció i/o oposició de tot tipus de qüestions incidentals i recursos.

Redacció d'acords transaccionals.

Execucions judicials

Procediments incidentals (taxacions de costes, nul•litat d'actuacions, etc...

Representació i defensa en judici en els recursos que es derivin dels
procediments
Els serveis d’assessorament jurídic, a petició de l’Ajuntament, contemplen aquells
serveis d’assessorament extrajudicial i amb caràcter enumeratiu i no exhaustiu a
continuació s’enumeren les tasques que aquest inclou:
- La resolució de consultes jurídiques, elaboració i/o revisió d’informes
mitjançant atenció telefònica o mitjançant correu electrònic.

ja sigui

- Emissió d’informes jurídics que li siguin requerits.
- Interpretació, estudi, aplicació d’una norma, instrucció o resolució de qualsevol tipus.
- Revisió de notes, formularis, documents, actes, informes, normativa.
- L’assessorament jurídic i l’elaboració d'informes i dictàmens poden ser de caràcter
puntual per un assumpte i/o tema en concret, o de caràcter continuat en els temps
envers qualsevol assumpte o qüestió relacionat amb la matèria objecte del sublot.
- L’assessorament pot resoldre’s amb una trucada telefònica o un correu, quan sigui
una consulta que el contractista pugui resoldre-la així, o bé, en funció de la
complexitat, requerir d’un estudi més exhaustiu i l’emissió d’informe escrit.
Per a la realització dels serveis d’assessorament no urgents s’hauran de realitzar en
un termini màxim de 11 dies laborables i per a la realització dels serveis
d’assessorament urgent en un termini màxim de 8 dies naturals.
2.- Objecte de la consulta
Aquesta consulta es formula amb l'objecte de demanar informació dels operadors
econòmics del mercat referent al sector, en relació amb els aspectes relacionats a
l'apartat quart, perquè, a partir dels resultats d'aquesta consulta, l'Ajuntament de Valls

disposi de informació sobre les solucions més òptimes per a la realització del
procediment de licitació posterior contracte del servei de defensa jurídica
3.- Participants
La consulta és oberta i s'adreça a persones físiques i jurídiques interessades a
col·laborar amb l'Ajuntament facilitant informació del mercat sobre els assumptes
reflectits a la consulta. La participació a la consulta preliminar del mercat no impedirà
la presentació dels participants en el posterior procediment de licitació que es tramiti,
atès el caràcter informatiu de les propostes presentades en aquest procediment de
consulta.
4.- Qüestions que es plantegen
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?
5.- Termini de participació, publicitat i forma de participació
La convocatòria de la consulta preliminar es publicarà a la Plataforma de Contractació
del Sector Públic.
El termini de presentació de les propostes serà de 10 dies hàbils des del següent a la
publicació de la convocatòria.
Les propostes que realitzin els participants es presentaran per escrit, remetent-les a
l'adreça de correu electrònic secretaria@valls.cat indicant a l'assumpte "consulta
preliminar del mercat del servei de defensa jurídica".
Finalitzat el termini de consultes, es realitzarà un informe motivat en què constaran les
actuacions realitzades, les propostes presentades per cada operador, els aclariments
sol·licitats i els rebuts si escau.
Aquest informe s'inclourà a l'expedient de contractació i estarà sotmès a les mateixes
obligacions de publicitat que els plecs de condicions, publicant-se al perfil del
contractant
6.- Transparència, igualtat de tracte, no discriminació i confidencialitat
Durant el procés de consultes l'Ajuntament de Valls no revelarà als participants les
solucions proposades pels altres participants, sent les mateixes només conegudes
íntegrament per aquell.
La participació a la consulta, els contactes mantinguts amb els participants o els
intercanvis d'informació, no poden comportar en cap cas avantatges per als
participants a la licitació ni podran donar lloc a la vulneració dels principis de
transparència, igualtat de tracte, no discriminació , ni tindran efecte de restringir o
limitar la competència o atorgar avantatges o drets exclusius.

7.- Procediment de contractació
Un cop l'Ajuntament disposi de les propostes presentades durant la consulta preliminar
del mercat, podrà utilitzar les aportacions realitzades pels participants que així
consideri, per definir un eventual procediment de contractació posterior.
De les consultes realitzades no en pot resultar un objecte contractual tan concret i
delimitat que únicament s'ajusti a les característiques tècniques d'un dels consultats.
El resultat dels estudis i les consultes s'ha de concretar en la introducció de
característiques genèriques, exigències generals o fórmules abstractes, sense que en
cap cas les consultes realitzades puguin comportar avantatges en l'adjudicació del
contracte per a les empreses participants
L'Ajuntament de Valls no podrà divulgar els aspectes que els participants hagin definit
com a confidencials en presentar les seves propostes, generalment informació tècnica
o comercial. No serà admissible que facin una declaració genèrica o determinin que
tota la informació té caràcter confidencial.
8.- Finalitzada la consulta preliminar, es procedirà a elaborar un informe de les
actuacions realitzades tenint en compte el que estableix l'article 115.2 i 3 de la Llei
9/2017, de Contractes del Sector Públic.

