MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
NÚM. DE EXPEDIENT:

601.2020.060

Jordi Campillo Gàmez, òrgan de contractació competent de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, S.A. - BIMSA, emet la següent memòria justificativa de la contractació:
MEMÒRIA
Justificativa de la necessitat i idoneïtat de la contractació dels SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA SEU DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA I INCUBADORA
PER AL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA, AL NODE FORMATIU I TECNOLÒGIC DE LA NÀUTICA, A LA NOVA
BOCANA DEL PORT DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), la present memòria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per a satisfer-les.
Primer.- Necessitats a satisfer: L’objecte del present concurs de projectes consisteix en la contractació
dels serveis de referència, contractació que, d’acord amb el que s’indica en l’informe d’insuficiència de
mitjans que s’adjunta a la present memòria, l’entitat precisa ja que no disposa d’elements propis
suficients per a realitzar aquesta prestació.
El projecte objecte d’aquest plec tècnic esdevé una de les noves peces clau a ubicar en la Nova Bocana,
amb la voluntat de formar el nou Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica (d’ara en endavant, NftN).
Aquesta és una actuació emmarcada dins l’estratègia d’Economia Blava i Sostenible de Barcelona, amb la
voluntat que el sector de la Nova Bocana comprengui un conjunt ’activitats econòmiques vinculades amb
el mar que afavoreixin un desenvolupament socioeconòmic sostenible i contribueixin a la preservació
ambiental del medi marí i de la zona marítimo-terrestre.
El NftN es concep com un campus tecnològic que aplega habilitats i recursos d’un ampli sector d’agents
públics i les aplica per a l’impuls de la formació, la capacitació professional, la recerca, el
desenvolupament de tecnologies, la innovació i la promoció per al foment de l’emprenedoria i
l’ocupació, en els següents camps relacionats amb l’Economia Blava i Sostenible:








Nàutica industrial, comercial i esportiva
Activitats portuàries
Pesca, aqüicultura i altres tecnologies del peix
Biotecnologia marina
Enginyeria marina i costanera
Gestió de l’aigua
Planificació dels usos sostenibles del medi marí i els espais litorals

La nova Seu de la Facultat de Nàutica de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, forma part
del conjunt d’edificis i usos que composaran el nou Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica de la Nova
Bocana.
El nou equipament municipal compta amb uns 13.000 m2 de sostre, segons preveu el planejament
urbanístic de la Nova Bocana. Aquest edifici no només acollirà la nova Seu de la Facultat de Nàutica de la
UPC, sinó també una incubadora per al foment de l’emprenedoria i l’ocupació en Economia Blava
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Sostenible, adreçada principalment a les iniciatives sorgides de les activitats dels grups de recerca i
innovació del NftN.
Segon.- Objecte del contracte: SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA
NOVA SEU DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA I INCUBADORA PER AL FOMENT DE
L’EMPRENEDORIA, AL NODE FORMATIU I TECNOLÒGIC DE LA NÀUTICA, A LA NOVA BOCANA DEL PORT DE
BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA.
Tercer.- Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a satisfer
(redacció de l’avantprojecte) es fixa en un i mig (1,5) mesos.
Quart.- Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el present contracte es satisfaran de
forma directa, clara i proporcional les necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la present
memòria, d’acord amb la justificació tècnica que s’adjunta.
Cinquè.- Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: El present contracte
s’adjudicarà mitjançant concurs de projectes restringit, de conformitat amb el que s’estableix a la LCSP i a
la Llei catalana de l’Arquitectura, essent necessària la preparació dels plecs que regiran la licitació.

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació dels serveis referits,
i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.

Jordi Campillo Gàmez
Conseller Delegat
Barcelona, a data de signatura electrònica.
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