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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 14 de Juliol
d'altres, el següent acord:

de 2022 es va adoptar, entre

Consulta preliminar contractació serveis d’assessorament i representació i defensa jurídica i judicial
de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes dependents
Vist que l’article 115.1 de la LCSP estableix que « Els òrgans de contractació poden dur a terme
estudis de mercat i dirigir consultes als operadors econòmics que hi estiguin actius amb la finalitat
de preparar correctament la licitació i informar els operadors econòmics esmentats sobre els seus
plans i dels requisits que exigiran per concórrer al procediment. Amb aquesta finalitat, els òrgans
de contractació es poden valer de l’assessorament de tercers, que poden ser experts o autoritats
independents, col·legis professionals o, fins i tot, amb caràcter excepcional, operadors econòmics
actius en el mercat.....»
CONSIDERANT que en compliment del que estableix l'art. 115 de la LCSP i amb el fi de preparar
correctament la futura licitació del contracte dels serveis d’assessorament i representació i defensa
jurídica i judicial de l’Ajuntament de Valls i dels seus organismes dependents en l’ordre contenciós
administratiu i social, és procedent acordar la publicació al Perfil del Contractant de l'Ajuntament
de Valls la consulta preliminar de mercat promoguda pel Servei de Contractació pel termini indicat
de 10 dies hàbils
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP, la competència com a òrgan de
contractació correspon a l'Alcaldia. Tanmateix, vista la delegació a favor de la Junta de Govern
Local per Decret d'alcaldia 254/2019, de 9 de juliol i de conformitat amb els articles 21.1.s) i 21.3
de la LRBRL i 61 de la LCSP.
Per tot l'exposat la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
ÚNIC.- Publicar al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Valls la consulta preliminar de mercat
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promoguda pel Servei de Contractació a fi que pels possibles licitadors facin les aportacions i
observacions que es considerin sobre la documentació que regirà la licitació, pel termini de 10
dies hàbils.

I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de l'acta
redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a l'art. 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre de la Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.

Data generació: 14/07/2022 12:25:34

Codi de Verificació (CSV): e914118d2d1bf243ad2f1be330f2dbb6f181c775
Nº referencia: P-2022/00000461
URL de Verificació: http://tramits.valls.cat/impulsa/csvValidation.do

