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INFORME-PROPOSTA

Emiliano Mora Labrada

“L’Ajuntament de Ripollet té prevista la
contractació dels serveis de
desenvolupament i integració d’una plataforma de gestió web. Es pretén que la
nova plataforma web pugui generar un portal municipal amb totes les
funcionalitats i continguts de tots els portals i que aquest es pugui gestionar des
d’un Sistema Gestor de Continguts (CMS, sigles en anglès) transversal a on cada
gestor tingui accés als recursos assignats.
L’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
regula la figura de les consultes preliminars del mercat per part dels òrgans de
contractació als efectes de realitzar estudis de mercat i requerir l’assessorament
de tercers, per preparar correctament la licitació i informar els operadors
econòmics dels seus plans i dels requisits que exigiran per concórrer al
procediment.
En aquest sentit es presenta com un mecanisme que permet dirigir consultes als
operadors econòmics actius, en relació a la prestació que es vol contractar, per
tal de conèixer amb el màxim de garanties l’estructura i l’oferta del mercat. El
resultat es concretarà en característiques genèriques, exigències generals o
fórmules abstractes que assegurin una millor satisfacció dels interessos públics
i que no comportin cap avantatge respecte a l’adjudicació del contracte a les
empreses participants. Per tant, la participació en les consultes per part dels
operadors econòmics, no té cap efecte vinculant i la no participació, no comporta
l’exclusió en el procés de licitació.

José María Osuna López
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La persona que subscriu aquest informe-proposta, ha examinat els fets i les
disposicions legals aplicables a l’assumpte que es menciona, i, de conformitat
amb allò que es preveu a l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, trasllada a l’Alcaldia la proposta d’adopció
de la Resolució següent, en els termes que es transcriuen a continuació:
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Amb l’objectiu d’assegurar la transparència i l’accés públic als documents relatius
a la consulta preliminar, la informació i els documents seran publicats en el perfil
del contractant, així com l’informe preceptiu que haurà d’emetre el tècnic
municipal fent constar el resultat de les consultes respectant les condicions de
confidencialitat d’acord amb els principis previstos en la legislació de
contractació administrativa.
D’acord amb el que disposa la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic; i en exercici de les atribucions que
confereix a l’alcalde l’article 21.1 lletra s) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local,
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RESOLC
Primer.- Donar publicitat a la consulta preliminar del mercat per a la
contractació dels serveis de desenvolupament i integració d’una plataforma de
gestió web per a l’Ajuntament de Ripollet en la plataforma de contractació de la
Generalitat de Catalunya i en el portal de licitació electrònica Vortal, per tal que
en el termini de 10 dies naturals des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol
persona física o jurídica del sector econòmic objecte de contractació, qualsevol
agent social de les organitzacions empresarials i qualsevol autoritat independent
que tingui interès pugui presentar la seva proposta.
Segon.- Aprovar el contingut de l’informe emès pels Serveis Informàtics
municipals, que s’adjunta a la present resolució, i que inclou el qüestionari que
haurà de respondre aquell que estigui interessat.
Tercer.- Atorgar un termini de 5 dies hàbils als tècnics municipals per emetre el
preceptiu informe motivat resultant de les respostes presentades.
Quart.- Atorgar als qui hagin participat en la consulta un termini de 3 dies hàbils
posteriors a la publicació de l’informe tècnic municipal per a presentar les seves
observacions o aclariments al respecte.

José María Osuna López
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Cinquè.- Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa,
podeu interposar els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb arts. 123 i 124
de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui
resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci
administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data
d’interposició.
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- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Terminis:


si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;



si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.”

06/06/2019 Secretari

Vista l’anterior proposta, conforme amb ella, en ús de les atribucions
expressament conferides per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, resolc en els seus propis termes.

Ripollet,

L’alcalde

En dono fe, als efectes de fe pública.
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Jose Maria Osuna López
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El secretari accidental
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