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OFERTA CONTRACTE DE SERVEIS – SERVEIS JURÍDICS

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
És objecte d’aquesta convocatòria un contracte de serveis per a la prestació del servei de lletrat 
assessor de la societat Manresana d’Equipaments Escènics, SL. 

FUNCIONS A ASSUMIR PEL PROFESSIONAL O PER LA PROFESSIONAL

- Portar a terme les funcions de lletrat assessor d’acord amb l’establert a la Llei 39/1975, de
31 d’octubre, sobre designació de lletrats assessors de l’òrgan administrador de
determinades societats mercantils, i al  Real Decret  2288/1977, de 5 d’agost, pel qual es
reglamenta l’assessorament dels lletrats de les societats mercantils a què es refereix la Llei 39/1975:

Assessorar en dret sobre la legalitat de tots els acords i decisions que s’hagin d’adoptar 
per part del Gerent, del Consell d’administració i de la Junta General de MEES, així 
com, en el seu cas, de les deliberacions a les quals assisteixi. 

- Portar a terme tasques d’assessorament legal en tots aquells altres assumptes que se li
encarreguin per part de la  presidència, de la secretaria, de la vicesecretaria i de la
gerència.

- Preparar i tramitar tota la documentació i expedients necessaris per a l’adopció dels acords per
l’òrgan competent o aquells altres que se li encarreguin,  així com per a l’execució de tals acords
quan així sigui necessari.

REQUISITS QUE CAL ACREDITAR
- Ser advocat col.legiat a l’Il·lustre Col.legi d’Advocats de Manresa com a exercent.
- Acreditar experiència i formació en dret mercantil i administratiu.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
El professional /la professional elegit subscriurà un contracte de servei emparat en l’art. 318 a) de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

El termini del contracte serà d’un any i el seu import màxim serà de 15.000 € IVA no inclòs, a raó de 
l’import/hora de serveis efectivament prestats. 

La dedicació horària serà variable  en funció del volum i dificultat de les tasques encarregades en 
cada moment. Es preveu una dedicació horària de promig de 4 h setmanals. 

El preu de sortida per hora de servei és de 100 €/hora (IVA inclòs). 
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SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 
Els professionals interessats o les professionals interessades han de presentar una sol.licitud signada 
electrònicament a l’adreça electrònica info@mees.cat, posant-hi la referència de l’oferta,  
número 2022/03-16. 

En aquesta sol·licitud hauran de fer constar, així mateix, el preu/hora que oferten. 

A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi el curriculum vitae amb els documents justificatius dels mèrits 
al·legats i certificat de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Manresa acreditatiu que la persona hi està 
col·legiada com a exercent, amb indicació de la data d’ingrés al Col·legi. 

El termini per a la presentació de sol.licituds finalitzarà el proper dia 14 d’abril de 2022, aquest inclòs. 

PROCÉS DE SELECCIÓ 
Hi haurà una primera fase de selecció que consistirà a valorar el curriculum vitae i els 
documents justificatius aportats. 

Els professionals i les professionals que superin aquesta primera fase, seran convocats a una 
entrevista personal de caràcter competencial en què es valorarà l’experiència en les 
especialitats de dret mercantil (dret societari) i de dret administratiu (contractació del sector 
públic) i l’adequació del perfil professional al lloc ofertat. 

Es considerarà, així mateix, el preu/hora de servei ofertat. 

Manresa, 16 de març de 2022 
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