Instrucció 02/2016

Relativa al procediment i actuacions a realitzar en les consultes preliminars
del mercat que dugui a terme el Consell Comarcal del Vallès Oriental en
matèria de contractació pública
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Comarca del Vallès Oriental és una entitat local de caràcter territorial formada per
l’agrupació de 39 municipis contigus, que té personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins.
És un territori que es caracteritza per la seva gran heterogeneïtat, ja que combina
zones de gran implantació industrial i urbana amb zones amb un marcat caràcter
rural.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el Consell Comarcal, que
ostenta el govern i l'administració de la Comarca del Vallès Oriental, fou constituït
el 9 de març de 1988, a fi de donar compliment al mandat de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, que atribueix a la comarca el caràcter de peça necessària en
l’organització territorial catalana, juntament amb el municipi.
La norma que regula l'organització comarcal i estableix el règim jurídic dels consells
comarcals és el Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Les competències que el Consell Comarcal exerceix són aquelles que les lleis del
Parlament de Catalunya li atribueix, les de cooperació, coordinació o suplència en
relació amb els serveis municipals i les de col·laboració amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, encaminades al desenvolupament d’activitats d’interès
autonòmic.
El Consell Comarcal s’ofereix per coordinar, impulsar, i promoure el treball en xarxa,
compartint experiències i sumant valors locals, sobretot valor humà, un capital que
pot trobar una nova motivació treballant i compartint projectes comuns amb la resta
d’ajuntaments del territori.
En matèria de contractació pública, el Consell Comarcal en tant que administració
pública, ha de subjectar-se plenament al Text refós de la llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en endavant
TRLCSP, tal i com es desprèn de l’article 3.2 d’aquesta norma.
El volum de recursos que el Consell Comarcal destinà a la compra pública en
l’exercici 2014 representà el 23 % i, en el de 2015, el 26 % del Pressupost general
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d’ingressos i despeses de la corporació local, per a cadascun dels exercicis
esmentats, que en valors absoluts arribà a les xifres de 4.751.974,54 euros i
4.975.175,95 euros respectivament.
En l’àmbit europeu, cal destacar l’aprovació de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva
2004/18/CE, publicada al Diari Oficial de la Unió Europea número 94, de 28 de març
de 2014, i de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a
l’adjudicació de contractes de concessió, que varen entrar en vigor als 20 dies de la
seva publicació tot establint un període general de transposició que va finalitzar el
18 d’abril de 2016.
Tal i com indica la jurisprudència del Tribunal Superior de la Unió Europea, si bé
aquestes directives contenen obligacions que únicament s’han d’aplicar als
contractes compresos dins el seu àmbit d’aplicació tant per raó de la matèria com
per la superació dels llindars econòmics que s’hi preveuen, els òrgans de
contractació, amb independència de l’objecte i la quantia, estan obligats a respectar
les normes fonamentals i els principis generals dels Tractats, la qual cosa implica el
respecte als principis d’igualtat i no discriminació.
Aquests principis bàsics que han de regir la contractació pública, estan íntimament
lligats als principis de transparència i publicitat dels contractes que es duguin a terme
i dels procediments emprats per a l’adjudicació, que garanteixen l’obertura del
mercat a la competència i n’afavoreixen la concurrència.
És també essencial, per garantir la competència, que els operadors econòmics
puguin accedir a una informació adequada del contracte i disposin de les mateixes
oportunitats a l’hora de formular les ofertes, la qual cosa obliga l’òrgan de
contractació a definir de manera equivalent les especificacions tècniques, a
homologar les aptituds dels contractistes i objectivar els criteris d’adjudicació.
A més, cal posar de manifest que les esmentades Directives contenen un conjunt
de mesures orientades a la prevenció i el combat de la corrupció en la contractació
pública.
Com a mesures de caràcter general per prevenir la corrupció hi ha l’aplicació dels
principis abans esmentats com a elements clau que limiten els riscos de favoritismes
i arbitrarietats.
De forma més específica, les Directives han regulat situacions determinades que
posen en risc l’objectivitat de l’òrgan de contractació per tenir determinats vincles
amb els operadors econòmics. En concret, els conflictes d’interès, les prohibicions
de contractar i la participació prèvia dels operadors econòmics en la preparació d’un
procediment de contractació.
Precisament, la importància de la regulació d’aquestes situacions té com a objectiu
evitar la frustració de dos dels principis bàsics que han de regir en qualsevol
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procediment de contractació pública: la igualtat de tracte de tots els operadors
econòmics i l’obtenció de millors condicions per a l’òrgan de contractació.
L’observança dels principis generals de la contractació pública, la garantia de la
competència que comporta l’assoliment de la màxima concurrència en les licitacions
públiques i la prevenció de la corrupció, no només es poden circumscriure al moment
de la licitació del contracte, sinó que hi han de ser plenament presents en totes les
fases que conformen el contracte: la preparació, el procediment de contractació,
l’execució i la liquidació del contracte.
En relació amb la fase preparatòria del contracte, l’article 40 de la Directiva
2014/24/UE habilita als òrgans de contractació per a què, abans d’iniciar un
procediment de contractació, puguin realitzar consultes del mercat amb l’objectiu de
preparar la contractació i informar els operadors econòmics sobre els seus plans i
requisits de contractació.
En aquest sentit, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat
de Catalunya, a l’Informe 19/2014, de 17 de desembre, concep les consultes
preliminars del mercat com una bona pràctica que resulta recomanable per a la
consecució de contractacions públiques més eficaces i eficients, erigint-se com una
peça fonamental per a una adequada planificació i preparació dels procediments de
contractació que facilita l’accés de les PIME a aquests procediments, en tant que
possibiliten que preparin la seva participació en la licitació corresponent.
Així mateix, la pràctica d’aquestes consultes preliminars esdevé un mecanisme
d’utilitat en la preparació de determinades contractacions a l’efecte de conèixer el
mercat i poder definir-ne l’objecte material d’una forma més acurada, la qual cosa
afavoreix l’obertura d’aquesta contractació pública a la competència.
En aquest sentit, el Consell Comarcal considera convenient regular aquesta pràctica
de prospecció del mercat com a part integrant en la preparació de la contractació
pública que du a terme, especialment, en aquelles contractacions que per la seva
complexitat tècnica o per d’altres motius ho requereixin.

INSTRUCCIÓ
Primera. Objecte i objectius
1. L’objecte d’aquesta Instrucció és establir el procediment de les consultes
preliminars del mercat que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant
el Consell Comarcal, realitzi per a la preparació de procediments de contractació.
2. El Consell Comarcal podrà iniciar el procediment de consultes preliminars del
mercat que s’estableix en aquesta Instrucció per a la preparació de noves
contractacions o bé respecte de contractes que el Consell Comarcal ja hagi licitat
i que consideri que cal millorar.
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3. Els objectius que es pretenen assolir amb les consultes preliminars del mercat
regulades en aquesta Instrucció són els següents:

a) Obtenir informació del mercat en relació amb una contractació posterior.
b) Determinar amb exactitud l’objecte, les condicions i el cost econòmic màxim
d’aquesta contractació posterior.
c) Definir adequadament les especificacions tècniques de les prestacions que
es demanden, amb una concreció suficient, que permeti l’adequada
informació als licitadors, la concurrència i l’elecció d’uns criteris adequats per
a l’adjudicació del contracte.
d) Escollir el procediment de contractació més apropiat.
e) Aconseguir un millor producte amb relació a la qualitat preu.
f) Fer un ús eficient dels recursos públics.
g) Informar els potencials proveïdors sobre les necessitats del Consell
Comarcal.

Segona. Principis
1. El procediment de consultes preliminars del mercat que estableix aquesta
Instrucció s’ha de regir pels principis generals de la contractació pública,
d’igualtat, no discriminació, transparència, publicitat i concurrència.
2. En cap cas, les consultes preliminars del mercat que el Consell Comarcal dugui
a terme es poden realitzar amb la finalitat de falsejar la competència ni comportar
la vulneració dels principis de no discriminació i transparència.

Tercera. Àmbit d'aplicació
La Instrucció té com a àmbit d’aplicació material el Consell Comarcal del Vallès
Oriental.

Quarta. Procediment de consultes preliminars del mercat
El procediment per a la realització de les consultes preliminars és el següent:
1. Inici del procediment de consultes preliminars del mercat
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1.1 Informe de l’àrea o unitat administrativa que proposi l’inici del procediment.
Aquest informe ha de definir les necessitats a cobrir amb el contracte
projectat, motivar la conveniència de realitzar les consultes preliminars del
mercat, fixar la informació que és necessari reunir i compartir, determinar els
operadors del mercat als quals s’han de dirigir les consultes i el format per a
la consulta.
1.2 Decret de la Gerència que resolgui com iniciar el procediment de les
consultes preliminars, nomeni el responsable o els responsables de tramitar
les consultes i en determini la publicitat i el termini de participació.
2. Publicitat del procediment
2.1 Un cop aprovat l’inici del procediment de consultes preliminars del mercat el
Consell Comarcal ha de fer pública, durant un termini mínim de 15 dies hàbils,
la informació relativa a la data del començament de les consultes, l’adreça
electrònica de contacte i el termini estimat de desenvolupament.
2.2 Aquesta publicitat s’ha de fer efectiva mitjançant una alerta en el perfil del
contractant del Consell Comarcal (a la Plataforma electrònica de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya) i en la pàgina web del Consell
Comarcal. Així mateix, si s’escau, aquesta publicitat també es podrà fer a
mitjans de comunicació.
2.3 Al mateix temps el responsable de les consultes podrà emetre una
comunicació als proveïdors habituals del Consell Comarcal, les associacions
o bé agrupacions de cambres, associacions o entitats que representin el
sector empresarial interessat en licitar l'objecte del contracte, a efecte de la
seva participació en la prospecció de mercat.
3. Desenvolupament de les consultes preliminars del mercat
3.1 Arribada la data de començament de les consultes, el responsable de les
consultes preliminars del mercat iniciarà els tràmits corresponents en funció
del tipus de consulta escollit per a dur-les a terme.
3.2 De cada actuació realitzada se n’ha de deixar constància a l’expedient.
3.3 El termini màxim de desenvolupament de les consultes no pot excedir d’un
mes. Nogensmenys, la Gerència pot ampliar aquest termini a petició
motivada del responsable de les consultes.
3.4 Finalitzades les consultes preliminars al mercat, el responsable de les
consultes ha d’emetre’n un informe del resultat, que inclogui com a mínim:
a) La publicitat i les comunicacions realitzades.
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b) L’índex dels temes tractats i les conclusions a què s’ha arribat i que
correspon incorporar en els plecs que regiran la contractació objecte de
la consulta.
c) El nom o la raó social dels empresaris consultats.
d) El mitjà utilitzat per a les consultes.
e) El detall de les dates en què s’han realitzat les consultes.
f) Els elements o aspectes rellevants que cal destacar –ne.
g) Les licitacions similars que s’hagin analitzat, o contractes similars, tant
públics com privats a nivell local, nacional o europeu.
3.5 L'informe del responsable de les consultes podrà ser acompanyat per un
resum dels continguts bàsics dels documents de treball dels plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
4. Publicació del resultat de les consultes i termini per fer comentaris i suggeriments
4.1 El Consell Comarcal ha de publicar un extracte de l'informe del resultat de les
consultes emès pel responsable, així com dels documents de treball
elaborats, si es el cas, en els mateixos mitjans en què s’ha realitzat la
publicitat de l’inici del procediment.
4.2 Així mateix, el Consell Comarcal ha d’enviar aquesta informació als
participants de les consultes mitjançant un correu electrònic a l’adreça
designada per aquests durant la consulta.
4.3 En tot cas, l’extracte de l’informe de resultat de les consultes preliminars que
es publiqui ha d’ometre tota aquella informació declarada confidencial pels
participants, a l’efecte de respectar-ne la confidencialitat del contingut.
4.4 Un cop publicada aquesta informació el Consell Comarcal l’exposarà al públic
durant un termini mínim de 10 dies hàbils per a què s’hi puguin presentar
observacions, suggeriments o aclariments.
5. Incorporació dels suggeriments
En cas que s’hagin formulat observacions, suggeriments o aclariments al resultat
de les consultes preliminars efectuades al mercat, un cop finalitzat el termini per
fer-hi suggeriments, el responsable de les consultes n’ha de deixar constància
en l’expedient i ha d’incorporar en l’informe de resultat de les consultes aquelles
consideracions que estimi adequades.

Cinquena. Metodologia de les consultes
1. Les consultes preliminars del mercat es poden realitzar mitjançant l’ús d’un
qüestionari o enquesta, formularis escrits, entrevistes presencials, reunions
telefòniques o en línia, jornades i presentacions de proveïdors o bé qualsevol
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altre mitjà que es consideri adequat tenint en compte, entre d’altres, el número
d’operadors que hi participin.
2. El responsable de les consultes preliminars del mercat ha d’escollir el mitjà més
adequat i que impliqui millor els proveïdors o interessats que hagi identificat en
el procediment, i ha de proposar els terminis i els recursos necessaris per a què
les consultes funcionin.

Sisena. Funcions del responsable de les consultes preliminars del mercat
El responsable o responsables de les consultes preliminars del mercat que designi
la Gerència del Consell Comarcal té les funcions següents:
1. Decidir quina informació és necessària i què cal compartir en el marc de les
consultes preliminars del mercat que es duguin a terme.
2. Determinar els operadors del mercat als quals s’han de dirigir les consultes.
3. Escollir el millor format per a dur a terme les consultes.
4. Preparar els recursos materials i humans necessaris.
5. Preparar els documents que han de distribuir-se com a part de la consulta.
6. Tramitar les consultes i coordinar les reunions de treball.
7. Desenvolupar les consultes assegurant la igualtat de tracte.
8. Deixar constància a l’expedient de tot el que s’ha fet durant el desenvolupament
de les consultes i dur-ne un bon arxiu.
9. Fer l’informe del resultat de les consultes.

Setena. Assistència dels Serveis Jurídics
Els Serveis Jurídics del Consell Comarcal han d’assistir el responsable de les
consultes durant tot el procediment de consultes preliminars del mercat definit en
aquesta Instrucció. Concretament, els Serveis Jurídics assumiran les funcions
següents:
a. Coordinar i supervisar els aspectes relacionats amb el funcionament general del
procediment i dur a terme el seguiment de les actuacions a realitzar.
b. Assistir-lo en la implementació del procediment i en la definició dels documents
que se’n generin.
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c. Tramitar les impugnacions i recursos que es presentin.

Vuitena. Participació de les associacions empresarials
En els treballs de prospecció del mercat que es desenvolupin pel responsable o
responsables del contracte, a efecte de la participació, si s’escau, de les
associacions empresarials, es podran analitzar, de manera especial, les peculiaritats
en la configuració de lots, l’àmbit territorial de les licitacions i el règim de la
subcontractació. També es consideraran els suggeriments i observacions que en la
tramitació de les consultes es realitzin per part de les associacions representatives
dels sectors empresarials.

Novena. Confidencialitat del contingut de les consultes
1. El Consell Comarcal ha de mantenir la confidencialitat de les dades relatives a
totes aquelles informacions aportades pels empresaris i per les associacions
participants en la prospecció del mercat, en règim de privacitat.
En aquest sentit, vetllarà per la reserva de totes aquelles informacions que
puguin obstaculitzar l'aplicació d'una norma, resultar contrària a l’interès públic o
perjudicar els interessos comercials legítims d'empreses publiques o privades, o
la competència lleial entre elles.
2. Els participants en les consultes preliminars del mercat autoritzen el Consell
Comarcal per a què pugui difondre’n la participació en aquestes consultes i els
aspectes rellevants de la informació que hagin facilitat.
3. No obstant això, el Consell Comarcal no podrà divulgar la informació tècnica o
comercial que hagi estat facilitada pels participants i designada com a
confidencial.

Desena. Mesures per evitar distorsions de la competència
1. El Consell Comarcal, abans d’iniciar un procediment de contractació, ha de dur
a terme una valoració de les mesures que ha d’adoptar per evitar possibles
distorsions de la competència relacionades amb els interessats que han
participat en les consultes preliminars del mercat.
2. A títol enunciatiu, el Consell Comarcal ha de tenir en compte el següent:
a) Definir les especificacions tècniques en termes d’exigències funcionals o de
rendiment i
evitar qualsevol referència a una fabricació concreta,
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procedència, marca, patent o producció determinada amb la finalitat de
descartar o afavorir determinades empreses o productes.
b) Evitar que la participació en les consultes preliminars del mercat que
promogui el Consell Comarcal i en la definició de les especificacions
tècniques que han de regular, un determinat contracte suposi l’atorgament
de drets d’exclusivitat.
c) Compartir la informació obtinguda en les consultes preliminars amb altres
operadors jurídics.
d) Concedir un termini adequat per a la preparació de les ofertes.
e) Excloure d’un procediment de contractació els participants de les consultes
preliminars del mercat realitzades només en el cas que no hi hagi cap altre
mitjà menys lesiu per assegurar la igualtat de tracte, tot iniciant en aquest
supòsit un procediment contradictori que doni l’oportunitat a aquests
participants de provar el contrari.
f) Evitar que els procediments de contractació pública que iniciï es vegin
afectats per conflictes d’interessos. I, en cas de ser-ho, fer ús de
procediments destinats a detectar, evitar i resoldre aquests conflictes
d’interessos.
g) Posar en funcionament un sistema de consultes online sobre dubtes i
aclariments que els interessats en el procediment de contractació vulguin fer
sobre els documents administratius i tècnics de la licitació.
h) Publicar les respostes als esmentats dubtes i aclariments en el perfil de
contractant, tot mantenint l'anonimat dels proveïdors que hagin presentat les
qüestions.
i)

Convocar una sessió informativa pública, com a mínim, 72 hores abans del
termini de finalització per presentar les proposicions, a càrrec, entre d’altres,
del responsable del contracte, amb l’objectiu de poder respondre a dubtes de
procediment i/o interpretació dels mateixos plecs. La convocatòria, així com
la informació rellevant que pogués ocasionar aquesta sessió pública, serà
publicada en el perfil de contractant.

Onzena. Destinataris de la instrucció
Els destinataris d'aquesta instrucció són els òrgans de contractació del Consell
Comarcal, així com el seu personal.
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Dotzena. Seguiment de l'aplicació de la Instrucció
El gerent del Consell Comarcal realitzarà un seguiment de les consultes que s'hagin
dut a terme en cadascun dels procediments de contractació, per tal d'aconseguir una
implantació d'aquesta tècnica de gestió contractual dins del marc dels principis
legislatius comunitaris.

Tretzena. Avaluació i revisió periòdica de la instrucció
Amb caràcter anual, i en base als informes dels responsables de la gestió de les
consultes, es farà una memòria anual amb indicadors del nombre d’empreses i
entitats
amb qui s’hagi contactat, el mitjà o canal utilitzat, el nombre de consultes per
contracte, així com d’altres camps que puguin ser rellevants o d’interès per a l’anàlisi.
Aquesta informació, així com la participació col·laborativa amb el sector dels
proveïdors, ha de confluir en la redacció d’un informe. L’informe ha d’incorporar, si
s’escau, conclusions i propostes de modificació de la instrucció, en aquells apartats
que es considerin adients.

Catorzena. Publicitat de la Instrucció
Aquesta Instrucció es publicarà en el perfil del contractant de la plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya i en el web del Consell Comarcal.

Quinzena. Entrada en vigor
Aquesta instrucció serà vigent des de l'endemà de la seva publicació en el perfil del
contractant del Consell Comarcal.
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