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Data:

Núm. EXP: 1/2020/C0179

DEPARTAMENT: Departament d'Assessorament Juridic
OBJECTE:
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PEL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ACTUALITZACIÓ D’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS I IMPLANTACIÓ DE
SISTEMA DE GESTIÓ PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS. Referència
addicional ASG/GP/2020/14.

RESOLUCIÓ DE TINÈNCIA D’ALCALDIA
1.- Atès allò disposat a l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en
relació a les consultes preliminars del mercat.
2.- Atès que amb la finalitat de preparar correctament la licitació d’actualització de l’inventari
municipal; definició i implementació del model de gestió de patrimoni com a eina
col·laborativa a l’ajuntament; intercanvi d’informació actualitzada amb la comptabilitat
municipal i programari de gestió, resulta necessari sol·licitar als operadors econòmics
informació sobre les diverses alternatives que permetin definir d’una forma adequada les
prescripcions tècniques exigibles.
3.- Atès que la consulta és oberta a totes les empreses, sense perjudici que han estat
identificades aquelles que han estat considerades des d’un punt de vista tècnic amb un
millor nivell d’expertesa.
4.- Atès el contingut de la consulta preliminar que consta a l’annex que s’incorpora a aquesta
resolució.
5.- Atès l’informe de la tècnica de gestió de recursos i del responsable del Departament de
Serveis Jurídics.
La Tinenta d’Alcalde sotasignat/sotasignada; de conformitat amb les atribucions que li han
estat conferides mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/6784, de 13 de novembre de
2019; RESOLC:
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PRIMER.- APROVAR LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT, pel contracte de
serveis d’actualització d’inventari municipal de béns i drets i implantació de sistema de gestió
patrimonial de l’Ajuntament de Viladecans.
SEGON.- APROVAR el document de consulta preliminar amb el contingut que s’annexa i
que fixa l’objecte, termini i condicions de la consulta.
TERCER.- PUBLICAR la consulta al perfil del contractant.
Així ho mana i signa el/la sotasignat/sotasignada i el secretari delegat ho certifica.
Viladecans, a data de la signatura electrònica
per delegació del secretari general,
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