
consorci l'rat nord

ANUNCI DE LICITACIÓ PER INICIAR L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA
REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE DIRECTRIUS 1 ESTRATÈGIES
D'ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DEL CENTRE DIRECCIONAL DEL PRAT DE
LLOBREGAT UNA VEGADA RESOLT EL CONCURS D'IDEES CONVOCAT.

Atès allò que disposa larticle 93 de la L1ei de contractes del sector públic.

Atès que en data 31 de gener de 2008 es va publicar en el DOUE i en el
DOGC i en data 1 de febrer de 2008, al BOE, l'Anunci de convocatòria del
Concurs didees amb intervenció de Jurat per procediment restringit per a
I'ordenació de I'àmbit del Centre Direccional al Prat de L1obregat.

Atès que en el Plec de c1àusules administratives de I'esmentat concurs es
preveu que "El Consorci Prat Nord podrà adjudicar al guanyador del Concurs,
per procediment negociat sense publicitat, el contracte de redacció del
Document de directrius i estratègies dordenació de I'àmbit del Centre
Direccional del Prat de L10bregat en la seva integritat o desglossat en fases
successives".

Atès que I'article 153 de la L1ei de contractes del sector públic (LCSP)

estableix que "1. En el procediment negociat I'adjudicació recau en el licitador
justifcadament elegit per I'Qrgan de contractació, després defectuar
consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte
amb un o diversos del/s".

Atès que I'article 158 de la LCSP relatiu específicament als contractes de
serveis, disposa que aquests es poden adjudicar per procediment negociat
en els casos que "el contracte en qüestió sigui conseqüència dun concurs i,
dacord amb les normes aplicables, s'hagi dadjudicar al guanyador. En cas
que hi hagi diversos guanyadors, s'ha dinvitar a tots el/s a participar en les
negociacions".

Atès que el Jurat del Concurs didees indicat va declarar com a única
guanyadora la proposta presentada per I'equip integrat per Jaume Carné i
Claus en Kaan Architecten sota el lema "Central Prat", en un acte que va
tenir lIoc en data 16 de gener de 2009.

Atès que la Resolució del Concurs ha estat publicada en el DOUE de 27 de
febrer de 2009, en el BOE de 5 de març de 2009 i en el DOGC de 9 de març
denguany.

Atès les competències atribuïdes per I'article 14.1.f deis Estatuts del
Consorci.
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Atès I'informe de la secretària del Consorci Urbanístic per al
desenvolupament del Sector Eixample Nord del Prat de L10bregat de data 24
de març de 2009.

REsOLC:

Primer.- Manifestar la necessitat i idoneïtat de subscriure un contracte de
serveis per a la redacció del Document de directrius i estratègies dordenació
dell'àmbit del Centre Direccional del Prat de L1obregat.

segon.- Aprovar I'expedient de contractació 2/2009 segons estableixen els
articles 93 i 94 de la LCsP pel procediment negociat sense publicitat dacord
amb I'article 158 de la LCsP, amb un pressupost màxim de 160.000 €(cent
seixanta mil Euros, IVA exclòs), que anirà a càrrec de la partida "Gestió
urbanística" del pressupost del Consorci Prat Nord per a I'exercici 2009.

Tercer.- Aprovar el plec de c1àusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que haurà de regir I'esmentada contractació, segons
estableixen els articles 99 i 100 de la LCsP.

Ouart.- Convidar a Jaume Carné- Claus en Kaan Architecten, en tant únics
guanyadors del Concurs didees amb intervenció de Jurat per procediment
restringit per a I'ordenació de I'àmbit del Centre Direccional al Prat de
L1obregat, per tal que presentin la seva oferta i la documentació que

requereix el plec de c1àusules .administratives particulars i de prescripcions

tècniques, tenint en compte que s'hauran de constituir en unió temporal
dempresaris.

Cinquè.- 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 Comitè executiu del Consorci Prat
Nord celebrat en data davui.

El Prat de L1obregat, 11 de juny de 2009.

ø
L1uís Tejedor Ballesteros

President del Consorci Prat Nord.
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