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Expedient de contractació núm. 2019.07
Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya

AVÍS D’OBERTURA DEL PERÍODE DE CONSULTES PRELIMINARS PER LA PROSPECCIÓ DEL
MERCAT
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL) va considerar adient
regular la pràctica habitual d’actuacions de prospecció de mercat en relació a les licitacions
que porta a terme, mitjançant una instrucció (Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre
el procediment i actuacions a realitzar amb motiu dels estudis econòmics i les consultes
preliminars del mercat que es realitzin pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i la
Central de contractació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en les licitacions
dels acords marc i adquisicions centralitzades de subministraments i serveis amb destinació a
les entitats locals de Catalunya o altres contracte encomanats pels esmentats ens locals, en
endavant, Instrucció).
En aquest sentit, la Instrucció regula un seguit de procediments i actuacions tendents a portar
terme aquestes prospeccions, amb la finalitat de preparar correctament les licitacions i amb
l’observança i preservació dels principis de la contractació administrativa establerts en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatius a la transparència,
igualtat, concurrència i confidencialitat.
Atès que mitjanant la Resolució de Presidència núm. 41/2019, d’1 d’agost, es va acordar l’inici
de l’expedient per la licitació d’un Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les
entitats locals de Catalunya i es va disposar dur a terme les corresponents consultes
preliminars per a la prospecció del mercat, es procedeix a designar a tal efecte, com a
coordinadora de les mateixes, la responsable de l’àrea d’estudis i contractació de l’ACM, la
Sra. Jordina Moltó, i a habilitar un període que finalitzarà el 27 de setembre de 2019 perquè
els operadors econòmics interessats es posin en contacte amb aquesta entitat mitjançant el
correu-e gabinetestudis@acm.cat, amb l’objecte que el servei gestioni la posterior enquesta o
entrevista individualitzada.
Barcelona, 12 de setembre de 2019
El Director General del CCDL,
Albert Batalla i Siscart
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