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DECRET DE DIRECCIÓ GENERAL
Vis l’informe del cap de l’Àrea de Contractació, en data 11 de maig de 2021, sobre la
necessitat de consultar els operadors econòmics actius en el mercat per tal de preparar
correctament la licitació d’un contracte per dotar els ens locals d’una eina de seguiment,
control i planificació de la contractació pública.
Vist l’informe jurídic del cap de l’Àrea de Contractació, en data 11 de maig de 2021, sobre la
idoneïtat de dur a terme les consultes preliminars del mercat, de conformitat amb el que
estableix l’article 115 de la LCSP.
Atès que, 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 als operadors econòmics
que hi estiguin actius amb una finalitat de preparar correctament la licitació. Abans d’iniciarse 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.
Atès que la consulta preliminar es farà mitjançant un qüestionari que es publicarà en el perfil
de contractant. 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 prèvies a la
licitació d’un contracte per dotar els ens locals d’una eina de seguiment, control i planificació
de la contractació, amb la finalitat de preparar correctament la licitació.
Segon.- Publicar l’objecte de la consulta en el perfil de contractant, per tal que les empreses
interessades hi puguin tenir accés i la possibilitat de fer aportacions, en un termini de deu
dies hàbils.
Tercer.- Advertir a les empreses interessades que hauran de retornar el qüestionari,
mitjançant instància a l’espai de Tràmits (“Tramitar”) de la seu electrònica de Localret:
https://tramits.localret.cat/Ciutadania/, dins del termini de 15 dies naturals comptats des de
l’endemà del dia en què s’hagi publicat la consulta en el perfil de contractant.
Quart.- 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

Jordi Cases i Pallarès
Secretari
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