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DECRET DE LA DIRECCIÓ GENERAL
El Consorci Localret té previst adjudicar un acord marc de sistemes de lectura de matrícules
(OCR) amb la finalitat de fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que
pretenguin adjudicar durant un període determinat. Els destinataris de l’acord marc són totes
les entitats que formen part del Consorci Localret, i els seus ens dependents.
En data 28 d’abril de 2022, la cap de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia ha informat sobre la
necessitat d’efectuar una consulta preliminar del mercat per preparar correctament la licitació
d’un acord marc de sistemes de lectura de matrícules (OCR), dirigida, excepcionalment, als
operadors actius en el mercat; en concret, a les empreses instal·ladores de sistemes de
lectura de matrícules (OCR), atesa la dificultat de definir els requeriments tècnics d’un sistema
OCR, la necessitat de descriure’ls correctament i conèixer la tecnologia actual tendències
futures. La consulta es farà mitjançant una entrevista individualitzada.
En data 28 d’abril de 2022, el cap de l’Àrea de Contractació ha informat sobre la idoneïtat de
dur a terme les consultes preliminars del mercat, de conformitat amb el que estableix l’article
115 de la LCSP.
De conformitat amb el que estableix l’article 115 de la LCSP, els òrgans de contractació poden
dirigir consultes a les operadores econòmiques amb una finalitat de preparar correctament la
licitació. Amb aquesta finalitat, els òrgans de contractació es poden valer de l’assessorament
de tercers, que poden ser, amb caràcter excepcional, operadors econòmics actius en el
mercat. Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de contractació ha de publicar en el perfil de
contractant l’objecte de la consulta i quan s’ha d’iniciar, als efectes que tots els possibles
interessats hi puguin tenir accés i la possibilitat de fer aportacions.
La consulta preliminar es farà mitjançant una entrevista individualitzada. En cap cas durant el
procés de consultes a què es refereix aquest article, l’òrgan de contractació no pot revelar als
participants les solucions proposades pels altres participants, i només l’òrgan de contractació
podrà conèixer íntegrament aquestes solucions. L’òrgan de contractació publicarà al perfil de
contractant un informe, en què es relacionaran les entitats consultades, les qüestions que se’ls
hagin formulat i les respostes a aquestes. Amb caràcter general, l’òrgan de contractació, quan
elabori els plecs, haurà de tenir en compte els resultats de les consultes efectuades; si no és
així, haurà de deixar constància dels motius en l’informe a què es refereix el paràgraf anterior.
La participació en la consulta no impedirà la intervenció posterior en el procediment que es
tramiti.
És per tot el que precedeix que aquesta Direcció General, en ús de les atribucions que tinc
conferides,
RESOLC
Primer.- Disposar que es porti a terme una consulta preliminar del mercat prèvia a la licitació
d’un acord marc de sistemes de lectura de matrícules (OCR), dirigida a les empreses
instal·ladores d’aquests sistemes.
Segon.- Publicar l’objecte de la consulta en el perfil de contractant, obrint un període de deu
dies naturals, comptats des de l’endemà del dia en què s’hagi publicat la consulta en el perfil
de contractant, per tal que les empreses interessades en participar-hi ho posin de manifest
davant de l’òrgan de contractació, mitjançant instància a l’espai de Tràmits (“Tramitar”) de la
seu electrònica de Localret: https://tramits.localret.cat/Ciutadania/. Si l’últim dia del termini és
inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.
Tercer.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració d’aquest Consorci
als efectes oportuns.
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I perquè així consti, ho signa el director general del Consorci Localret i ho certifica el secretari.

Andreu Francisco i Roger
President
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