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ADJUDICACIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT PER RAONSDE LA QUANTIA, DEL SERVEI
D' ASSESSORAMENT "D'ENGINYER EN LAREDACCIÓ' DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER A L'ORDENACIÓDE LES
CARRETERES C31 1 C31C AL SECTORPRAT NORD 1 EN LA GESTIÓI
ADEQUACIÓ DELS PROJECTES D'URBANITZACIÓ DE L' ARE RONDA
DJ:L SUD-AEROPORT DEL PRAT DE LLOBREGAT.

En data 11 de març dé 2011, el Gerent del Consorci Prat Nord, en ús de les
facultats delegades pel ConsellGeneral Ém sessió de 26 de febrer de 2.010, va
aprovar I'expedient de contl'actació 1/2011i el seu plec de c1àusules
particulars i de prescripcions tècniques, al temps que acordava sol.licitar un
mínim de tres ofertes a subjectes capacitatsper la realització de I'objecte del
contracte, d'acord amb allò estipulat per I'art. 162.1 

de la LLCSP.

Segons consta a I'expedient, DOPEC, Salvador Soler Casacuberta y L1uís
Pauné i Fabré.

Els tres convidats van presentar lesseves 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 és la més avantatjosa per dur a terme la tasca objecte

del contracte, atès que ha ofertat un preu hora de treball, Iva exclòs, de 60 (,

En conseqüència, en data 14 d'abril de 2011, .I'òrgan de contractació va
requerir a I'esmentat licitador, atès que .era erque havia presentat I'oferta
econòmicament mésavantatjosa, per tal que, en el termini de deu dies hàbils
a comptar des del següent en quehagués rebut el requeriment, presentésla
documentació justificativa referia a I'article 135 de la LCSP així com I'exigida
al plec.

Atès que en data 26 d'abril de 2011 el Sr. L1uís Pauné i Fabré ha presentat

la documentació requerida tal i com consta a I'expedient.

Vist I'informeemèsen data 26 d'abril de 2.011.

Atès que el Gerent, en tant que òrgan de contractació, ha d'adjudicar el.
contracte en el termini de cinc dies hàbils des de la recepció de la
documentació i que I'adjudicació ha de ser motivada i notificar-se als
candidats amb I'expressió deis recursos que pertoqui d'acor,d amb I'article
310 de la LCSP.

S'acorda:
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Primer.- Adjudicar a LLUfs PAUNÉ IFABRÉ , amb NIF. 46336203-N, el
contracte de prestació del servei d'assessorament d'enginyer de camins en la
redacció de la modificació puntual del PGM pera I'ordenac:ó de les
carreteres C31 iC31c al sector Prat Nord ien la gestió i adequació deis
projectes d'urbanització de I'ARE Ronda del Sud-Aeroport del Prat de
L1obregat, pel procediment negociat sense publicitat per raó. de la quantia,
regulat a I'art. 161.2 de la LLCSP, amb un pressupost màxim de 40.000€, IVA
exclòs, segons la seva proposta econòmica i tècnica que consta a I'expedient,
que anirà acàrrec del pressupost del Consorci Prat Nord per a I'exercici 2011
(partida: "Assessorament tècnic").

Segon.- Notificar aquest acorda L1uís Pauné i Fabré, a DOPEC, i a Salvador

Soler Casacuberta ambexpressió deis peus de recursos pertinents d'acord
amb allò establert a I'article 310de la LLCSP.

Tercer.- L'adjudicatari estarà obligat a laformalització del contracte dins deis

10 dies següents des de I'adjudicació.

Quart: Publicar aquest Acord al Perfl 
del contractant de la pàgina web del

Consorci Prat Nord.

Cinquè: Informar d'aquesta Resolució en el proper Comitè executiu del
Consorci Prat Nord.

El Prat de L1obregat, a 27dabril de 2011

¿~¿-. "C.,
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L1uís Barba i Boada
Gerent.
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