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Jerónimo Rivas Gómez, Secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,

CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del diadia 27 de Febrer
entre d'altres, el següent acord:

de 2020 es va adoptar,

Expedient de contractació de la concessió del servei públic de gestió integral de Món
Casteller – Museu Casteller de Catalunya. Consultes preliminars del mercat

El document ha estat signat digitalment pel segell electrònic de l'Organisme

La Junta de Govern Local, en sessió pública de 23 d’abril de 2019, va aprovar els plecs de clàusules
administratives i tècniques, i l’obertura de la fase de licitació de la contractació de la concessió del
servei públic de gestió integral de Món Casteller – Museu Casteller de Catalunya.
El Diari Oficial de la Unió Europea de 28 d’agost de 2019 va publicar la no adjudicació del
contracte en no haver-se rebut cap oferta. Conseqüentment, cal iniciar un nou expedient per a la
contractació de l’esmentada concessió.
L’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que
l’òrgan de contractació pot dirigir consultes als operadors econòmics amb la finalitat de preparar
correctament la licitació. El resultat de les consultes es concretarà en la introducció de
característiques genèriques, exigències generals o fórmules abstractes que assegurin una millor
satisfacció dels interessos públics, sense que, en cap cas, puguin les consultes realitzades comportar
avantatges per a les empreses que hi participin. Realitzades les consultes, l’òrgan de contractació
farà constar les actuacions realitzades i es publicaran al perfil del contractant.
La participació a la consulta no impedirà la posterior intervenció a la licitació que es tramiti.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, la competència com a òrgan de contractació correspon al Ple. Tanmateix,
existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local, de conformitat amb els articles 21.1.s) i
21.3 de la LRBRL i 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Iniciar expedient de contractació de la concessió del servei públic de gestió integral de
Món Casteller – Museu Casteller de Catalunya.
SEGON.- Aprovar el tràmit de consultes preliminars del mercat, d’acord amb l’article 115 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els termes següents:
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1.- Participants en la consulta
Poden participar en la consulta totes les empreses interessades en prendre part en els procediments
de licitació que en el seu cas se’n derivin, així com qualsevol altre ens o organisme del sector que
tingui interès en aportar la informació que se sol·licita. Amb caràcter preferent està adreçada a
operadors que gestionin equipaments similars.
2.- Objecte de la consulta
La finalitat d'aquesta consulta preliminar és conèixer les causes de la manca de presentació
d’ofertes a l’anterior licitació i, especialment, determinar la idoneïtat dels següents continguts dels
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que van regir la licitació esmentada, així
com qualsevol altre aspecte que pugui afavorir la concurrència:
2.1. Proposta de tarifes i estimació d’ingressos establertes a la clàusula 5 del plec de clàusules
administratives.
2.2. Durada de la concessió establerta a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives.
2.3. Apartats 2, 4, 6, 7 i 9 del plec de prescripcions tècniques.
3.- Informació complementària
Aquesta consulta preliminar de mercat no forma part de cap procés de prequalificació o preselecció
i va adreçada a totes les empreses del sector que estiguin interessades en prestar aquest servei o que
pensin que poden aportar solucions.
L’Ajuntament de Valls no revelarà cap informació tècnica o comercial que hagi estat designada pel
participant com a confidencial.
Les aportacions de les empreses s’adreçaran al correu electrònic secretaria@valls.cat
4.- Documentació annexa
Publicitat de l’anterior licitació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=viewCn&idDoc=45905039
TERCER.- Publicar aquesta resolució als efectes de convocar les consultes preliminars del mercat
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de la contractació de la concessió del servei públic de gestió integral de Món Casteller – Museu
Casteller de Catalunya al perfil del contractant per tal que les empreses puguin presentar les seves
aportacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació.
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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 del Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.
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