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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR
NÚMERO 50/2021
El Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat va convocar concurs públic per a
la contractació del servei d’assessorament econòmic, financer i comptable al Consorci (Expedient
CS22/2021), pel procediment restringit regulat als articles 160 a 165 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
El pressupost de licitació és de 35.000,00 €, sense IVA, i la durada del contracte és d’un any, amb
possibilitat de pròrroga per un any més.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil de contractant del Consorci i a la plataforma electrònica de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Dins del termini de presentació de les ofertes, que finalitzava el dia 20 d’octubre de 2021, es va rebre
únicament una sol·licitud de participació formulada pel Sr. Vicenç Parés Prats.
En data 20 d’octubre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per tal de procedir a l’acte d’obertura
dels sobres relatius a la documentació general (sobre A) als efectes de la qualificació dels documents
que contenien i procedir a la selecció dels candidats convidats a presentar la seva oferta en la segona
fase del concurs. En aquesta reunió la Mesa de Contractació va acordar proposar a l’òrgan de
contractació que seleccionés al Sr. Vicenç Parés Prats per a participar en la segona fase del concurs i
el convidés a presentar la seva oferta en els termes previstos en l’article 163.1 de la LCSP. Tot això
resulta de l’Acta de la indicada reunió que consta incorporada a l’expedient i publicada a la plataforma
electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb aquesta proposta, l’òrgan de contractació va seleccionar al Sr. Vicenç Parés Prats per a
participar en la segona fase del concurs i, en data 26 d’octubre de 2021, el va convidar a presentar la
seva oferta dins d’un termini que va finalitzar el dia 6 de novembre de 2021.
En data 10 de novembre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per tal de procedir a l’acte
d’obertura dels sobres relatius a la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos
a judici de valor (sobre B) als efectes de la puntuació de la mateixa. La Mesa de Contractació va
qualificar l’oferta tècnica de l’únic licitador presentat com acceptable i li va atorgar una puntuació de
36,00 punts. Tot això es recull en l’Acta de la indicada reunió que consta incorporada en l’expedient i
publicada a la plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
En data 17 de novembre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per tal de procedir a l’acte
d’obertura dels sobres relatius a la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació avaluables
forma automàtica o mitjançant l’aplicació de fórmules (sobre C) als efectes de puntuació de la mateixa.
La puntuació d’aquests criteris va ser de 55 punts i la oferta econòmica presentada pel Sr. Vicenç Parés
Prats és de 34.250,00 €, sense IVA.
El conjunt de la puntuació tècnica i econòmica de la proposició presentada per aquest licitador és de
91,00 punts. En conseqüència la Mesa de Contractació va formular proposta de que s’adjudiqués el
contracte per a la prestació del servei d’assessorament econòmic, financer i comptable al Consorci per
a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, al Sr. Vicenç Parés Prats per un import de
34.250,00 €, més IVA. Tot això resulta de l’Acta de la indicada reunió que consta incorporada a
l’expedient i publicada a la plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.

En data 18 de novembre de 2021 es va requerir a aquest licitador per tal que presentés la documentació
prevista en la clàusula 16.2 del plec de clàusules administratives particulars, amb caràcter previ a la
formalització del contracte.
Vist que el Sr. Vicenç Parés Prats ha presentat la documentació requerida de conformitat.
Vist que, entre aquesta documentació, s’ha aportat el programa de treball que, tal i com estableix la
clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars, ha de ser aprovat per l’òrgan de
contractació.
D’acord amb aquests antecedents i vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, fent ús de
les facultats delegades per acord del Consell General de data 29 de juny de 2018, RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’assessorament econòmic, financer i
comptable al Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat (Expedient CS22/2021)
al Sr. Vicenç Parés Prats, per un import de 34.250,00 €, més IVA, d’acord amb la proposta econòmica
presentada per aquest licitador.
La durada del contracte serà d’un any a comptar des de la signatura del contracte.
L’execució del contracte s’ajustarà al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques pels quals es regeix el mateix.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i requerir-lo per tal que formalitzi el corresponent
contracte en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
l’adjudicació.
Tercer.- Aprovar el programa de treball presentat pel Sr. Vicenç Parés Prats.
Quart.- Publicar aquesta resolució a la plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya i en el perfil de contractant del Consorci
L’Hospitalet de Llobregat, 24 de novembre de 2021.
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