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ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER RAONS DE LA
QUANTIA, DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT D'ENGINYER EN EL
DESENVOLUPAMENT DE LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES
ElXAMPLl: SUD I RONDA DELSUD-AEROPORT DEL PRAT DE
LLOBREGA T.

En data 2 de març de 2010, el Gerent del Consorci PratNord, en ús de les
facultatsdelegades pel Consell General en sessió de 26 de febrer de 2.010, va

aprovar I'expedient de contractació 2/2010 i el seu plec de c1àusules

particulars i de. prescripcions tècniques, al temps que acordava 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.

Segons consta a I'expedient, en data 24 de març de 2010 es va convidar a
participar en el procediment a Lorenzo Lanzarote; en data 25 de març de
2010 es va convidar a L1uís Pauné i Fabré; i en data 6 dabrilde 2010 es va

convidar a L1uís Travería Saez.

En el terminide quinze dies atorgat, els tres convidats van presentar les
seves ofertes respectives, tal i com consta a I'expedient. .

De les ofertes presentades, resulta que la proposta econòmica formulada pel
Sr. L1uís Pauné i Fabré ésla més avantatjosa per dur a termela tasca objecte

del contracte, atès que ha ofertat un preu hora de treball, Iva exclòs, de 85 €,
tot preveient que les hores d'assistència a reunions es computaran per un
70% del referit preu. .

Vist I'informe emès per la Secretària delConsorci en data 16 d¡:bril de 2.010,

S'acorda:

Primer.- Adjudicar provisionall1ent a LLUÍS PAUNÉ I FABRÉ , amb NIF
46336203-N, el contracte de prestació del servei dassessorament denginyer
en el desenvolupament de les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i
Ronda del Sud-Aeroport del Prat de L1obregat, segons estipula I'article 135.3
de la LLCSP, pel procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia;'
regulat a I'art 161.2 de la LLCSP, per un import total màxim de 50.000 €, IVA
exclòs, segon la seva proposta econòmica i tècnica que consta 

a I'expedient,

que anirà a càrrec de la partida pressupostària per a I'exercici 2010
"Assessorament tècnic".

Segon.- L'elevació a definitiva d'aquesta adjudicació provisional resta
condicionada a I'aportació per part de I'adjudicatari de la documentació
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prevista en la c1àusula 9 del plec de c1àusules particulars en el termini de 15
dies hàbilsdes de la notificac:ió d'aquesta Resolució.

Tercer.- Aquesta adjudicació esdevindrà definitiva, sense necessitat de nou
acord exprés al respecte, en el supòsit que I'adjudicatari provisional hagi
complert I'estipulat a I'apartatanterior i hagi transcorregut el termini de '15
dies hàbils establert per I'art. 135.4 de la LLCSP.

Quart.- Notificar aquest acord a L1uís Pauné i Fabré, a Lorenzo Lanzarote i aLh.Jís Travería Saez. '
Cinquè.- L'adjudicatari definitiu estaràobligat a la formalització del contracte
dins deis io dies següents des què hagi esdevingutdefirìitiva I'adjudicació.

Sisè: Publicar aquest Acord al Perfil del contractant de la pàgina web del
Consorci Prat Nord.

Setè: Informar d'aquesta Resolució en el proper Comitèexecutiu del Consorci

Prat Nord.

El Pratde L1obregat,a 19 d'abril de 2010

L1uís Barbai Boada

Gerent.
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