
consorci l'rat nord

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ADJUDICA, DE FORMA PROVISIONAL, EL
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT D'ENGINYER
AL CONSORCI PRAT NORD EN LA FASE DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE
DIRECTRIUS 1 ESTRATÈGIES D'ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DEL CENTRE
DIRECCIONAL 1 ENTORN DEL PRAT DE LLOBREGAT.

En data 23 de març de 2009, el Gerent del Consorci Prat Nord, en ús de les facultats
delegades pel Consell General, va aprovar I'expedient de contractació 1/2009 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 30 de març de 2009 es va convida(a participar
en el procediment als Srs. L1uís Traveria Sáez, Rodrigo del Pozo Gutiérrez i L1uís Pauné

i Fabré.

En el termini de 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 és la més avantatjosa per a dur a terme la tasca d'assessorament en
els termes que estableix la c1àusula 2 del plec de c1àusules particulars i de
prescripcions tècniques.

Per tot això,

RESOLC :

Prime r.- Adjudicar provisionalment al Sr. L1uís Pauné i Fabré, amb NIF 54336203-N el
contracte de prestació del servei dassessorament tècnic denginyer en la fase de
redacció del document de directrius i estratègies d'ordenació de Yàmbit del centre
direcciçmal i entorn del Prat de L10bregat i, en particular, I'assessorament en

infraestructures viàries, segons estipula I'article 135.3 de la L1ei 30/2007, de 30
doctubre, de Contractes del Sector Públic (LLCSP), pel procedirnent negociat sense
publicitat per raó de la quantia, regulat a I'art 161.2 de la LLCSP, per un irnport
màxim de 50.000 €, IVA exclòs, segons la seva pro posta econòmica i tècnica que
consta a I'expedient, i a càrrec de la partida pressupostària per a I'exercici 2009

"Assessorament en infraestructures viàries".

Seaon.- L'elevació a definitiva daquesta adjudicació provisional resta condicionada a
I'aportació per part de I'adjudicatari de la documentació prevista en la c1àusula 9 del
plec de c1àusules particulars en el termini de 15 dies hàbils des de la notificació
daquesta 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'apartat anterior i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils establert per I'art.
135.4 de la LLCSP.
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Ouart.- L'adjudicatari definitiu estarà obligat a la formalització del contracte dins deis
10 dies següents des què hagi esdevingut definitiva I'adjudicació.

Cinauè.- Notificar aquesta resolució als interessats.

Sisè.- Publicar aquesta resolució al Perfl del contractant de la pàgina web del Consorci
Prëit Nord.

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

Prat de L1obregat, 4 de maig de 2009
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L1uís Barba i Boada
Gerent
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