
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE NEGOCIAT REFERENT A 
LA CONTRACTACIÓ D’UN PROCURADOR DELS TRIBUNALS.

I.- Objecte del contracte:

Prestació del Servei de Procurador/a dels Tribunals per la tramitació dels procediments que tinguin
entrada a l’Assessoria Jurídica del IMAS, interposats contra o pel IMAS, davant els jutjats penals,
civils, mercantils, socials, contenciós administratiu i davant el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears així com de l’Audiència Provincial de Palma, en el que sigui necessari o convenient
segons criteri de l’Assessoria Jurídica del IMAS, la intervenció d’un Procurador/a dels Tribunals.

II.- Durada del Servei:

El contracte tindrà una durada d’un any. Que s’iniciarà l’1 de març de 2018 al 28 de febrer de 2019 

III.-Requisits:

1. Estar en possessió del títol de llicenciat en dret. S’acreditarà mitjançant el títol universitari o
certificat.

2. Estar  en  possessió  del  títol  de  Procurador,  lliurat  pel  Ministeri  de  Justícia.  S’acreditarà
mitjançant el títol o certificat.

3. Estar  col·legiat  a  l’Il·lustre  Col·legi  de  Procuradors  de  les  Balears.  S’acreditarà   mitjançant
certificació del Col·legi de Procuradors, amb el número que identifica al Procurador.

4. El Procurador/a haurà de tenir experiència professional, com a Procurador/a per la qual cosa
haurà de justificar mitjançant una declaració jurada o certificació de les empreses, particulars o
administratives publiques d’haver exercit com a Procurador/a. Es considera que aquest requisit
permet assegurar una experiència mínima dels licitadors, exigible donada la transcendència
dels assumptes que habitualment tramita l’Assessoria Jurídica de l’IMAS.

IV.- Descripció i condicions del treball a realitzar:

El treball  propi d’un/a Procurador/a del Tribunals; la representació en nom del IMAS a tots els
procediments  judicials  que  es  necessiti  o  sigui  convenient  la  intervenció  del/a  Procurador/a.
Presentació  d’escrits,  fotocopia  dels  documents  i  escrits  relatius  als  procediments  que  s’estan
tramitant i que l’Assessoria Jurídica de l’IMAS pugui necessitar, recollir expedients administratius
de la Sala o Jutjats i tornar-los i sobre tot tenir en compte tots els terminis dels escrits i recursos
per interposar davant els jutjats i avisar amb antelació a l’Assessoria Jurídica. 

Per a l’execució d’aquestes feines el/la Procurador/a ha de tenir disponibilitat d’horari matinal (de
les 08:00 fins les 15:00 hores) i donar una atenció preferent a qualsevol encàrrec que li pugui fer
l’IMAS. A més haurà d’anar diàriament als Jutjats i al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balear
si a l’Audiència Provincial de Palma, si cal, i recollir d’Assessoria Jurídica tots els escrits que a la
vegada s’hagin de presentar als Jutjats i a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior



de Justícia de les Illes Balears. La presentació de les ofertes per licitar a aquest contracte implica
l’acceptació, en cas de resultar adjudicatari, d’aquestes condicions.

V.- Criteris de valoració:  

Atès  que  de  les  característiques  de  l’objecte  del  contracte,  i  atès  que  no  es  pot  quantificar
econòmicament ni valorar amb un preu cert aquest objecte contractual, es fa difícil establir criteris
d’adjudicació en relació amb l’oferta econòmica, per això, l’òrgan de contractació decidirà, en les
negociacions personals, l’adjudicació de contracte en base als criteris següents: 

1. Percentatge de reducció dels aranzels (màxim 80 punts)

L’atribució de punts s’establirà en vuit punts per cada unitat de percentatge de reducció de
l’aranzel estipulat al Reial Decret 1373/2003, de 7 de novembre, sobre Aranzel de drets dels
Procuradors dels Tribunals, dins al límit de deu unitats percentuals que s’estableix a l’article
2 d’aquest mateix Reial Decret. Queda exemplificat a continuació:

Percentatge
Reducció 

Punts

1% 8
2% 16
3% 24
4% 32
5% 40
6% 48
7% 56
8% 64
9% 72

10% 80



2. Valoració del Pla de treball i els mitjans tècnics (màxim 20 punts):

Es valorarà el pla de treball  que inclogui la metodologia de la feina, la coordinació amb
l’IMAS,  els  possibles  mecanismes  de  seguiment,  el  còmput  dels  terminis  judicials,
estadística així com els mitjans tècnics i materials que el licitador es compromet adscriure a
l’execució del contracte. 

L’atribució de la puntuació en aquest apartat serà d’un màxim de 20 punts per l’oferta  millor
valorada  i  5  punts  manco  del  màxim  establert  per  la  resta  (  20,  15,  10  punts
respectivament).  Es valorarà l’adaptació de les propostes presentades a les necessitat de
l’Assessoria Jurídica de l’IMAS.

Aquesta puntuació es dividirà en: 

1. Representació  judicial  de  l’IMAS,  gestió  i  tramitació  escrits:  Organització  i
funcionament de les feines en coordinació amb l’Assessoria Jurídica, donant una atenció
preferent a qualsevol encàrrec d’Assessoria i tenint disponibilitat d’horari matinal ( de les
08:00h a les 15:00h), assistència a judicis, tramitació i lliurament de la documentació a
l’Assessoria Jurídica, còmputs de terminis judicials, informació de l’estat  dels expedients
(màxim 10 punts).

2. Medis  tècnics  i  materials:  S’haurà  de  presentar  un  llistat  amb  el  detall  de  les
característiques dels bens, tècnicament compatible amb la plataforma de comunicació
amb la Administració de Justícia Lex Net (màxim 5 punts).

- Ordinador 

- fax

- escàner( resolució mínima 200pp )

- correu electrònic

- fotocopiadora 

-

3. Millores: ( màxim 5 punts)

- Whassapp

- CD’s

- Pen drive

- Emplaçaments Audiència Provincial



- Escrits de suspensió de judicis per coincidència d’assenyalaments. 

- Personacions en tots els partits judicials, etc.

La presentació de la proposta tècnica implica, en cas de resultar adjudicatari,  el compromís del
compliment de les característiques proposades. 

VI.- Pressupost 

El pressupost d’aquest servei, suma pel període de l’1 de març de 2018 fins el 28 de febrer de 2019
l’import de vint-i-vuit mil  noranta nou amb vuitanta-tres cèntims sense l’IVA.(28.099,83€) per la 
qual cosa s’interessa la tramitació d’un procediment negociat.

VII.- Pròrroga

Possibilitat de prorrogar el contracte per un període d’un any, comprés entre l’1 de març de 2019 
fins dia 28 de febrer de 2020, per un import de vint-i-vuit mil  noranta nou amb vuitanta-tres 
cèntims , sense l’IVA (28.099,83€).

Palma, 30  de gener de 2018

El Lletrat Cap de l’IMAS

Sgt.: José de España Fortuny.


