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APROVACIÓ DE l'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ.
MITJANCANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER
RAONS DE LA OUANTIA. DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
MODIFICAT D'OBRES D'URBANITZACIÓ BÀSIOUES DE L'ÀREA
RESIDENCIAL ESTRATÈGICA RONDA DEL SUD - AEROPORT DEL
PRAT DE LLOBREGAT.

El Pla Director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de I'àmbit
del Baix L10bregat aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques en data 13 de març de 2009, va incorporar el Projecte
d'Urbanització de les obres bàsiques corresponent a I'ARE Ronda Sud-
Aeroport del Prat de L1obregat.

Analitzatel Projecte durbanització, s'ha constatat que el mateix s'ha de
modificar per tal de poder adequar-se a lentorni adaptar-se a els criteris
urbanístics i normes tècniques de caire municipal, així com reestructurar el
projecte a fi de fer possible la seva execució per fases.

Així dones, resulta procedent contractar la realització del proiecte modificat
d'obres d'urbanització bàsiaues de I'ARE Ronda Sud- Aerooort, al Prat de
L1obregat, a partir dun estudi detallat de làmbit i de la seva adequada
connexió amb I'entorn existent.

Atesa la necessitat de modificarcse el Projecte durbanització.

Vist I'informe de la Secretària .del Consorci Prat Nord d1 de març de 2010.

En ús de les facultats delegades a la Gerència del Consorci Prat Nord en la
sessió delConsell General de 26 de febrer de 2010, en la qual es va
acordar:

"Delegar les funcions d'òrgan de contractació del Consorci en la Gerència en
relació als contractes menors i aquel/s que, dacord amb al/ò que disposa la
L/ei de contractes del sector públici 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 contractesi la seva formalització r signatura
correspondrà a la mateixa Gerència.

La Gerència informarài en cadascuna de les sessions del Comitè Executiui
de les contractacions previstes i d1aquel/es que ja han estat efectuadesi
d'acord 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 1/2010 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
30.000€, IVA. exclòs, que anirà a càrrec del pressupost del Consorci Prat
Nord per a I'exercici 2009 (partida:"Projecte durbanització obres bàsiques"
correspónent a I'ARE Ronda del sud-Aeroport-.

segon.- Aprovar el plec de. c1àusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que haurà de regir lesmentada 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 lobjecte 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, 1 de març de 2010

/c-~
L1uís Barba i Boada
Gerent
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