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APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
REDACCIÓ D'UN ESTUDI PREVI DE TRACAT DEL SEMISOTERRAMENT
DE LES CARRETE RES C-31 1 C-31C AL SECTOR PRAT NORD. AL PRAT
DE LLOBREGAT.

Durant el primer semestre de 2009, el Consorci Prat Nord ha analitzat
diverses alternatives per a lordenació de les infraestructures viàries que
afecten el desenvolupament urbanístic de I'àmbit actualment qualificat de
Centre Direccional del Prat de L1obregat, tot prenent en consideració les

directrius dordenació que deriven de la proposta que va resultar
guanyadora del concurs didees convocat en el seu dia pel Consorci.

Fruit daquests treballs s'ha arribat a una proposta que es considera la més
idònia pel que fa a integració amb les directrius de desenvolupament del
Sector, així com pel que fa a la compatibiltat amb la coexistència deis grans
eixos viaris formats per les carreteres C-31 i C-31c i els seus enllaços de
connexió vial amb el nucli urbà.

La proposta de tractament de les infraestructures esmentada requereix
duna definició més detallada, a nivell destudi previ de traçat, que permeti
assegurar la seva constructibilitat, avaluar el cost econòmic de les obres i
que, així mateix, es pugui sotmetre a examen de I'autoritat competent en
matèria de carrete res.

D'aquesta manera, atesa la necessitat del Consorci Prat Nord de disposar
dun estudi de traçat del semisoterrament de les carreteres C-31 i C-31c i
vist linforme de la Secretària del Consorci Prat Nord de 20 doctubre de 2009.

En ús de les facultats delegades a la Gerència del Consorci Prat Nord en la
sessió del Consell General de 13 de febrer de 2007, en la qual es va
acordar:

"Delegar les funcions dòrgan de contractació del Consorci en la Gerència en
relació als contractes menors i aquel/s que, dacord amb al/ò que disposa el
Text refós de la L/ei de contractes de les administracions públiques, puguin
adjudicar-se pel procediment negociat en funció únicament del seu importo
Aquesta facultat s'haurà dexercir de conformitat amb les previsions
contingudes en el pressupost.
En relació als esmentats contractes, la seva formalització i signatura
correspondrà a la mateixa Gerència.
La Gerència informarà, en cadascuna de les sessions del Comitè Executiu,
de les contractacions previstes i daquel/es que ja han estat efectuades,
dacord amb les facultats delegades. Aquesta informació quedarà recollda a
I'acta de la sessió."
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RESOLC:

Primer.- Aprovar I'expedient de contractació 3/2009 segons estableixen els
articles 93 i 94 de la L1ei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic (LLCSP) pel procediment negociat sense publicitat per raó de la
quantia, regulat a I'art. 161.2 de la LLCSP, amb un pressupost màxim de
50.000£, IVA exclòs, que anirà a càrrec del pressupost del Consorci Prat
Nord per a I'exercici 2009 (partida: Assessorament en infraestructures
vià ries").

Segon.- Aprovar el plec de c1àusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que haurà de regir I'esmentada contractació, segons
estableixen els articles 99 i 100 de la LLCSP.

Tercer.- Sol.licitar un mínim de tres ofertes a subjectes capacitats per la
realització de I'objecte del contracte, dacord amb allò estipulat per I'art. 162.1
de la LLCSP.

Ouart.- Publicar aquesta Resolució i el plec de c1àusules administratives

particulars i de prescripcions tècniques al perfl del contractant de la pàgina
web del Consorci Prat Nord.

Cinauè.- Informar daquesta Resolució en el proper Comitè executiu del
Consorci Prat Nord.

Prat de L1obregat, 29 doctubre de 2009

L1uís Barba i Boada
Gerent del Consorci Prat Nord
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