MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
NÚM. DE EXPEDIENT: 607.2022.046
Jordi Campillo Gámez, òrgan de contractació competent de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA - BIMSA, emet la següent memòria justificativa de la contractació:
MEMÒRIA
Justificativa de la necessitat i idoneïtat de la contractació de les
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU ACTUALITZAT 2 DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I
CONSTRUCTIVA DEL PALAU MARQUÈS D’ALFARRÀS, AL DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ 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.
Previ.‐ Antecedents i naturalesa jurídica de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA:
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (d’ara en endavant, BIMSA) és una societat privada
municipal constituïda com un instrument de gestió funcionalment descentralitzat de l’Ajuntament de
Barcelona de conformitat amb l’art. 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona.
En aquest sentit l’Ajuntament de Barcelona, ha encarregat a BIMSA la licitació de les OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU ACTUALITZAT 2 DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I
CONSTRUCTIVA DEL PALAU MARQUÈS D’ALFARRÀS, AL DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ DE
BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Respecte l’exposat, és d’assenyalar que en data 31 de març del 2022, la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona, va aprovar definitivament el Projecte corresponent a les obres de
referència.
Primer.- Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present
contracte consisteixen principalment en:
1) Aturar el procés de degradació existent mitjançant la consolidació estructural de l’edifici,
garantint la impermeabilització de l’envolvent i protegint tots els elements patrimonials que
s’han mantingut.
2) Recuperar, conservar i consolidar els espais originals tal com els hem trobat així com les seves
característiques tipològiques i morfològiques més remarcables que en definitiva són les que
donen singularitat i un alt valor patrimonial a l’edifici.
3) Adequar l’edifici amb les instal·lacions mínimes (elèctrica, desaigües i parallamps)
Atès l’estat general de degradació del cos central de l’edificació que pot comprometre la seguretat
estructural de la resta del conjunt, l’objectiu final de les obres objecte d’aquesta licitació és
l’estabilització amb caràcter urgent de l’edifici per tal d’aturar el procés de degradació, i la posterior
consolidació estructural i constructiva del conjunt. Mantenint la volumetria general del conjunt
d’edificacions mitjançant la consolidació del sistema estructural original.
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El projecte de consolidació es desenvolupa en tres fases d’obra, més una fase prèvia d’adequació de
l’entorn de l’obra. Cada fase respon a un conjunt d’actuacions de caire general, que es desgranen en
actuacions especifiques en el conjunt de l’edificació. En termes generals, les tres fases són les següents:
- Fase 1: respon als dos primers objectius plantejats: aturar el procés de degradació i recuperar
i conservar els espais originals mitjançant consolidació estructural de l’edifici. Consisteix
principalment en garantir la seguretat i estabilitat de l’edifici mitjançant els cosits i riostes
necessàries i amb el tancament de l’edifici mitjançant la construcció d’una coberta que
garanteixi l’estanqueïtat a l’aigua a través d’un sistema constructiu que ajudi a consolidar
l’estructura de l’edifici.
- Fase 2: contempla la impermeabilització i reforç de la capacitat estructural de les cobertes
laterals, així com la consolidació dels revestiments de façana.
- Fase 3: consisteix en la construcció dels forjats intermitjos que ajudin a garantir la consolidació
de l’edifici i en proveir a l’edifici de les instal·lacions mínimes pel seu posterior manteniment.
Mentre les dues primeres fases són de caire més definitiu, la tercera fase es planteja de caire provisional
per facilitar l’adequació de l’edifici als futurs usos que es plantegin.
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballs previs i desmuntatges
Enderrocs de tots els elements que no garanteixin la seva estabilitat estructural
Desmuntatge i aplec d’elements amb valor patrimonial
Moviment de terres, sustentació de l’edifici i adequació del sòl.
Treballs de reforços d’estructura. Cosits i riostres per a garantir l’estabilitat de l’edifici
Nova estructura de fusta de cobertes
Treballs d’execució de nova coberta (cos central i cos nou, i cobertes ales laterals)
Consolidació i treballs previs, revestiments, elements ceràmics, metàl·lics, pedra i vitralls de
façanes.
Noves soleres, restitució de peces de maó i reforç de sostres
Paviments, Fusteries i serralleria exteriors
Sistemes de compartimentació bàsica i acabats interiors
Paviments i serralleria interiors.
Sistemes de condicionaments i instal·lacions bàsiques (sanejament, enllumenat, parallamps i
alarma bàsicament)
Gestió de residus

Segon.- Objecte del contracte: Les obres consisteixen en la CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU
ACTUALITZAT 2 DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I CONSTRUCTIVA DEL PALAU MARQUÈS
D’ALFARRÀS, AL DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE
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 procediment obert no harmonitzat de conformitat amb el que s’estableix a la
LCSP, essent necessària la preparació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i, en el seu cas,
de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.
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Sisè.- Justificació de la finalitat del tractament de dades: Les dades personals que es lliuraran per part
de BIMSA al contractista o a les que aquest accedeixi, generi o tracti durant la realització de les
prestacions objecte del contracte es cedeixen al contractista amb la única i exclusiva finalitat d’executar
el contracte,
Jordi Campillo Gámez
Conseller delegat
Barcelona, a la data de la signatura electrònica
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