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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PEL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ACTUALITZACIÓ D’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS I
IMPLANTACIÓ DE SISTEMA DE GESTIÓ PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT
DE VILADECANS.
1.- ANTECEDENTS.
L’Ajuntament de Viladecans disposa d’un inventari aprovat formalment l’any 1998,
realitzat per l’empresa American Appraisal España, S.A; que ha estat actualitzat
mitjançant l’aprovació dels comptes generals de patrimoni dels exercicis posteriors. El
darrer compte general de patrimoni aprovat és el corresponent a l’exercici 2018.
A títol orientatiu per a la present consulta, la situació patrimonial del municipi ofereix les
següents dades:
Propietats municipals urbanes: 270
Propietats municipals rústiques: 131
Edificis amb mobiliari propietat de l’Ajuntament: 90
Vies urbanes del carrerer oficial: 205
Vehicles propietat de l’Ajuntament: 65
La valoració actual de l’inventari municipal és el següent:
Immobles .................................................. 236.819.276,11.-€
Drets de superfície .................................................. 698,00.-€
Valors mobiliaris ......................................... 18.804.533,36.-€
Vehicles ............................................................. 77.614,14.-€
Mobiliari ........................................................ 1.566.460,55.-€
Propietat intellectual ....................................... 154.848,87.-€
Trobareu tota la informació al compte d’Administració del Patrimoni de l’any 2018 a la
pàgina web de Viladecans, o clickant directament al següent enllaç

https://www.viladecans.cat/ca/patrimoni-municipal
2.- OBJECTE DE LA CONSULTA

.

La consulta al mercat té per finalitat valorar les solucions tècniques existents en el mercat
en relació a la realització de les tasques d’actualització de l’inventari general consolidat
de béns i drets del patrimoni de l’ajuntament de Viladecans, que inclogui la formació de
l’inventari diferenciat del patrimoni municipal del sòl. Un sistema de gestió de patrimoni

com a eina collaborativa i la integració del patrimoni municipal amb la comptabilitat
municipal.
Es demana al mercat les diferents alternatives existents per l’elaboració dels plecs de
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació objecte de la present consulta.

3.- ÀMBIT OBJECTIU DEL CONTRACTE.
Les actuacions concretes sobre les que es demana valoració per part del mercat i de les
solucions tècniques i organitzatives proposades són les següents:
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Diagnosi de la situació actual del patrimoni, tant des del punt de vista
estrictament formal, com funcional, de millora de la seva gestió; eficàcia i
eficiència i optimització econòmica.
Actualització de l’inventari de béns i drets.
a.
Patrimoni general.
b.
Patrimoni històric-artístic.
c.
Patrimoni cedit a altres administracions publiques o particulars amb
reversió.
d.
Patrimoni municipal del sòl.
Descripció i valoració de cadascun dels béns i drets de titularitat municipal que
puguin ser objecte d’inclusió en l’inventari Municipal de Béns.
Les tasques necessàries per donar compliment al Decret 336/1988, de 17
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de
Catalunya i a la Llei 33/2003, de 23 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques.

. Establiment de sistemes de fiscalització per part de la Intervenció, en compliment
de les seves obligacions legals.

3.5

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Implantació d’un sistema de gestió patrimonial que incorpori els processos i
sistema integral de gestió tècnic, jurídic i comptable del patrimoni amb plena
vinculació a les bases de dades d’informació dels béns (Planejament urbanístic;
Cadastre; Gestió dels Serveis Tècnics; etc.)
L'aplicatiu de gestió patrimonial ha de permetre la identificació unívoca dels béns
immobles i permetre la seva catalogació i georreferenciació sobre el parcellari
cadastral i el carrerer municipal amb les funcionalitats d’edició i consulta de les
dades vectorials. També ha de permetre la interoperabilitat amb la plataforma
ArcGIS de l'empresa ESRI per poder realitzar visualizacions, anàlisi i
interpretació de les dades incorporades al inventari municipal.
Vinculació i coordinació amb els sistemes comptables de l’ajuntament de
Viladecans, que actualment té implementat el sistema GEMMA de l’empresa TSystems Itc Iberia SAU. (Ajuntament) i SAGE-200, grup SAGE-CONTAPLUS
per a les societats municipals.
Detecció i preparació dels expedients de regularització cadastral, sense que sigui
objecte del contracte la tramitació dels expedients davant de la Gerència del
Cadastre.

3.10.

Detecció i preparació dels expedients de regularització al Registre de la Propietat
de Viladecans de les finques que no constin immatriculades; actes jurídics no
inscrits; i discordances jurídiques o formals detectades, sense que sigui objecte
del contracte la tramitació de l’expedient registral per a la seva inscripció ni les
despeses registrals d’inscripció.

Valoració dels béns i drets a efectes d’assegurament en pòlissa de danys dels
elements de patrimoni.

3.11.

3.12.

3.13.

Investigació dels béns que hagin estat immatriculats per part d’altres entitats en
base a normativa estatal i que puguin trobar-se en situació de contradicció
respecte de la titularitat real corresponent.
Formen part de les tasques a realitzar els inventaris específics de les societats
mercantils, i fundacions de capital íntegrament municipal, com a models de
gestió compartida.

4.- QUESTIONS OBJECTE D’ASSESSORAMENT
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Existència en el mercat de solucions idònies a l’objecte del contracte i principals
característiques d’aquestes solucions.
Serveis diferents dels enunciats a l’apartat precedent que s’hauria de contractar
per garantir una gestió el màxim d’eficaç i eficient dels Inventaris.
Valoració aproximada del pressupost de licitació, amb desagregació de costos
directes i indirectes, amb el màxim detall.
Forma d’interacció amb el programa de comptabilitat existent a l’ajuntament.
Sistema de web services o alternatives.
Termini de realització de l’actualització de l’inventari municipal.
Documentació que s’incorporaria
l’inventari.

per part de les empreses participants a

Qualsevol altra informació que les empreses interessades considerin adient de
proporcionar.

5.- METODOLOGIA.
Es publicarà la consulta a la plataforma de contractació, al perfil del contractant de
l’ajuntament de Viladecans.
Aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals.
Qualsevol despesa vinculada a la consulta serà a càrrec de les empreses participants.
Per a qualsevol dubte durant el període d’aquesta consulta les empreses interessades
podran formular-lo per escrit, enviant un correu electrònic a la següent adreça
patrimoni@viladecans.cat. Al correu s’indicarà persona de contacte, telèfon i correu
electrònic de contacte.

6.- EMPRESES PARTICIPANTS.
L’Ajuntament de Viladecans, convida a participar en aquesta consulta a les següents
empreses, per tractar-se d’empreses especialitzades en aquest àmbit i de reconeguda
experiència:
•
•
•
•
•
•

T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
CORESOLUTIONS
AUDIFILM GRUPO AL
LSP CONSULTINGPAT
BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN S.L.
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.

No obstant, també podran participar en la consulta les persones físiques o jurídiques
interessades en presentar les seves propostes, en relació a l’objecte d’aquesta consulta i
posterior expedient de contractació.
La participació en aquest procés de consultes preliminars no impedirà la presentació dels
participants en la posterior licitació, donat el caràcter informatiu de les propostes
presentades en aquest procediment de consulta.

7.- TERMINI DE PARTICIPACIÓ EN LA CONSULTA.
El termini de durada de les consultes s’estendrà des de la seva publicació fins les 24:00
hores del dia 31 de març de 2020. Transcorregut aquest termini no s’acceptarà cap
proposta.

8.- FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOLUCIONS
8.1.

8.2.

Les persones interessades que desitgin presentar solucions o alternatives hauran
d’adreçar correu electrònic a patrimoni@viladecans.cat. amb expressió de la seva
voluntat de participació abans del dia 6 de març.
Hi haurà una sessió de presentació de les propostes per part de les empreses
d’entre 30 i 45 minuts. Aquesta presentació serà privada, i durant la mateixa es
podran realitzar preguntes per tal d’aclarir les propostes presentades.
Es comunicarà per correu a les empreses participants el dia i hora de les
sessions.

8.3.

Finalitzada la fase de presentació de les propostes, les empreses interessades
remetran un correu electrònic amb la documentació que inclogui la proposta i
informació corresponent a la consulta realitzada. El termini màxim de presentació
serà el 31 de març de 2020. En aquest correu s’indicarà si existeix algun element
afectat per qüestions de confidencialitat expressant el documents concrets.

9.- TRANSPARÈNCIA.
Tots els resultats obtinguts quedaran documentats de forma transparent. Un cop
acabada la consulta s’elaborarà un informe amb totes les actuacions realitzades, que
inclourà les empreses participants que han intervingut, les qüestions formulades i

respostes, excepte en el cas que estiguin afectades per elements de confidencialitat en el
model de gestió o elements tècnics. Aquest informe es publicarà al perfil del contractant.
En cap cas, durant el procés de consultes l’òrgan de contractació podrà revelar als
participants les solucions proposades per altres participants, essent les mateixes
únicament conegudes per aquell.

