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INFORME 2/2014, DE 14 DE MAIG DE 2014. CONTRACTES DE DEFENSA JURÍDICA I JUDICIAL D'EMPLEATS
PÚBLICS.
ANTECEDENTS

Amb data 20 de marg del 2014, ha tingut entrada en la Secretaria de la Junta Superior de Contractació
Administrativa una sol-licitud d'informe de l'Ajuntament d'Algemesí, a l'empara del que disposa l'art. 15 del
Decret 79/2000, de 30 dejuny, del Consell, de creado de la Junta Superior de Contractació Administrativa;
amb el tenor literal següent:

"ASSUMPTE: Consulta sobre el procediment que s'ha de seguir per a la contractació d'un servid
d'assisténcia jurídica per a la defensa d'un funcionan que ha sigut denunciat en via penal.

L'article 14.F de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Basic de l'Empleat Public, regula el dret deis
funcionaris a l'assistencia jurídica i protecció de ¡'Administrado Pública en els procediments que se
seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a conseqüéncia de l'exercici legítim de les seues
funcions o carrees públics.
Este dret deis empleats públics i, per consegüent, obligado de ¡'Administrado Local, ha plantejat una serie
de dubtes sobre les contractacions que es deriven.

Lógicament, per a la satisfacció d'este dret, entenem que es pot optar:
Bé, que cada empleat públie, a través del procediment que l'entitat local establisca, contráete directament
la seua representado i defensa, assumint el cost i sent posteriorment indemnitzat per la corporació (i en
este cas la relació jurídica sorgida de la contractació será exclusivament privada i externa a la corporació,
sense subjectar-se a les normes de contractació pública i, a mes en este cas, el servid prestat per l'equip
jurídichaurá de facturarse directament a qui percep el servid -I'empleat públie).

O bé, que sol-licite a l'Ajuntament que n'assumisca la representado i defensa, tant amb els seus propis
mitjans i servicis d'assisténcia jurídica, si els tinguera, com, en cas contrari, per mitja de la contractació d'un
servid extern, a través de la figura del contráete de servicis (article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, peí que s'aprova el text refos de la Llei de Contractes del Sector Públie, categoría 21 de
l'annex II del mencionat text).

En este segon supósit, en qué sí que es dona una auténtica contractació pública, sorgeixen dubtes respecte
de l'aplicabilitat completa de les normes i els principis continguts en la normativa reguladora de la
contractació pública.

