
 

ACORD D’ADJUDICACIÓ  
 
PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DELS SERVEIS AUXILIARS 
D’INSPECCIÓ I CONTROL DE LES ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT DE 
VEHICLES (ZONA BLAVA) DEL PRAT DE LLOBREGAT 
 

1. Antecedents 
 
PRAT ESPAIS és una societat municipal unipersonal de l’Excel.lentíssim Ajuntament 
del Prat del Llobregat, constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 17 de 
maig de 2.005 pel Notari del Prat de Llobregat, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, 
amb el núm. 770 del seu protocol. 
 
L’objecte social de PRAT ESPAIS és la promoció, programació, ordenació i gestió 
urbanístiques del sòl, així com les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries 
per a la renovació urbana; el foment de l’habitatge; la millora de la mobilitat i la 
circulació urbana. 
 
PRAT ESPAIS, ha convocat un procediment obert per a l’adjudicació del contracte 
de serveis auxiliars d’inspecció i control de les zones d’estacionament regulat de 
vehicles (zona blava) del Prat de Llobregat, publicant el corresponent anunci de 
convocatòria en el perfil del contractant de l’entitat (www.pratespais.com) en data 
31 de gener de 2.011. 
 
Un cop finalitzat, en data 14 de febrer de 2.011, el termini concedit per a presentar 
les ofertes per les empreses interessades, es va procedir a l’obertura de les 
propostes rebudes de les següents empreses: 
 
ATESE, ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.L. (ATESE) 
 
La seva oferta va ser acceptada a licitació i es va procedir a l’obertura de la  
proposta econòmiques i tècnica. 
 
Analitzada la oferta pels Serveis Tècnics, en data 16 de febrer de 2.010, es va 
elevar a la Mesa de Contractació l’Informe relatiu a la valoració de la oferta, 
acordant la Mesa proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor de ATESE, 
ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 

2. Acord d’adjudicació: 
 
Per tot l’exposat, atenent la proposta de la Mesa de contractació i en base a 
l’Informe Tècnic que s’annexa, per la present acordo adjudicar a ATESE, 
ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.L. la contractació pels serveis auxiliars d’inspecció i 
control de les zones d’estacionament regulat de vehicles (zona blava) del Prat de 
Llobregat per un import de per un import de 57.625,43 EUROS més l’IVA 
corresponent, d’acord a la seva oferta. 
 
El Prat de Llobregat, a 16 de febrer de 2.011. 
 
 
Miquel Bagudanch Gené            
Gerent de Prat Espais, SLU.     

 
 

http://www.pratespais.com/
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