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DECRET PER L’APROVACIÓ D’UNA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT COM A
ACTUACIÓ PREPARATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA REALITZACIÓ DE L’ANÀLISI, DISSENY,
DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
En l’àmbit de l’organització municipal, resulta absolutament imprescindible comptar amb una
nova relació de llocs de treball (en endavant RLLT) que contempli tant aquesta evolució, com
l’adaptació de l’administració a un model organitzatiu basat en els principis d’eficiència i
eficàcia.
El marc normatiu determinat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant TRLLEBEP)
disposa al seu article 74 que les administracions públiques estructuraran la seva organització a
través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que
comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els
cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions
complementàries.
En data 19 de juliol de 2021 el Ple municipal va aprovar instar al Servei de contractació i
comprés que s’iniciés l’expedient de contractació del servei d’assistència tècnica en la
realització de l’anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació de la relació de llocs de treball
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la major brevetat possible.
En aquest sentit, en data 4 de març de 2022 els serveis tècnics del servei d’atenció a les
persones i estratègia organitzativa, van redactar un informe en el qual es justifica la necessitat
de realitzar una consulta preliminar al mercat per la futura contractació per a la prestació del
servei d’assistència tècnica en la realització de l’anàlisi, disseny, desenvolupament i
implantació de la relació de llocs de treball.
De conformitat amb el que estableix l’article 115 de la LCSP, els òrgans de contractació poden
dur a terme estudis de mercat i dirigir consultes les operadores econòmiques que hi estiguin
actives amb una finalitat de preparar correctament la licitació. 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 competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En base a l’anterior,
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Primer. Aprovar, a l’empara del que disposa l’art. 115 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la formulació d’una consulta preliminar de mercat referent a la
contractació del servei d’assistència tècnica en la realització de l’anàlisi, disseny,
desenvolupament i implantació de la relació de llocs de treball.
Segon. Publicar la consulta preliminar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Sant Cugat
establint un termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació per a la
participació de les empreses i els agents interessats.
Tercer. Comunicar la present resolució al Servei d’atenció a les persones i estratègia
organitzativa i a la Intervenció municipal.
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