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APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ.
MITJANCANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER
RAONS DE LA OUANTIA. DEL SERVEI D' ASSESSORAMENT
D'ENGINYER EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ÀREES

. RESIDENCIALS ESTRATÈGIOUES EIXAMPLE SUD 1 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 delimitar dues àrees
residencials estratègiques en el Prat de L1obregat: I'ARE Eixample Sud i

lARE Ronda del Sud-Aeroport.

A partir de la modificació estatutària aprovada per l'Ajuntament del Prat de
L10bregat en data 8 doctubre de 2009 i pel Govern de la Generalitat en
data 16 de desembre de 2009, el Consorci Prat Nord es denomina
formalment Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample
Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-
Aeroport, del. Prat de L10bregat i és l'Administració actuant tant del sector

Eixample Nord com de les dues àrees residencials estratègiques delimitades
al Prat de L1obregat.

A la vista deis nous àmbits dactuació del Consorci, resulta imprescindible

dotar-se del servei dassessorament tècnic per part d'un enginyer superior
en el desenvolupament i execució de les àrees residencials estratègiques
previstes en el Prat de L1obregat.

Atesa la necessitat del Consorci Prat Nord de disposar d'un assessorament
per part dun enginyer.

Vist I'informe de la Secretària del Cónsorci Prat Nord de 2 de març de 2010.

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

"Delegar les funcions dòrgan de contractació del Consorci en la Gerència en
relació als contractes menors i aquells que, d'acord amb al!ò que disposa la
L/ei de contractes del sector públic, 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 d'aquelles que ja han estat efectuades,
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dacord amb les facultats delegades. Aquesta informació quedarà recollda a
I'acta de la sessió'~

RESOLC:

Primer.- Aprovar I'expedient de contractació 2/2010 segons estableixen els
articles 93 i 94 de la L1ei 30/2007, de 30 d'octubre, de. Contractes del Sector.
Públic (LLCSP) pel proçediment 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 lexercici 2010 (partida: "Assessorament tècnic").

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

Tercer.- Sol.licitar un mínim de tres ofertes a subjectes capacitats per la
realitzaci6 de I'objecte del contracte, dacord amb allò estipulat per lart. 162.1
de la LLCSP.

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

particulars al peifl 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, 2 de març de 2010
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L1uís Barba i Boada
Gerent


