MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

NÚM. DE EXPEDIENT:

070.1619.531

Jordi Campillo Gàmez, Òrgan de Contractació competent de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA ‐ BIMSA, emet la següent

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DE LES “OBRES
RELATIVES ALS PROJECTES PER A LA MILLORA DE QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN
CADENA (LOT 1); D’UN ÀMBIT ADJACENT A LA FUTURA AEG DEL PARC DE SANT MARTÍ (LOT 2); DELS
JOCS INFANTILS DEL PARC DE SANT MARTÍ (LOT 3); I DELS JOCS INFANTILS DEL CARRER MENORCA, 1‐
17 (LOT 4), AL DISTRICTE DE SANT‐MARTÍ, A 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.

Prèvia.‐ 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, l’execució de les “OBRES
RELATIVES ALS PROJECTES PER A LA MILLORA DE QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN
CADENA (LOT 1); D’UN ÀMBIT ADJACENT A LA FUTURA AEG DEL PARC DE SANT MARTÍ (LOT 2); DELS
JOCS INFANTILS DEL PARC DE SANT MARTÍ (LOT 3); I DELS JOCS INFANTILS DEL CARRER MENORCA, 1‐17
(LOT 4), AL DISTRICTE DE SANT‐MARTÍ, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE”.
Quant a l’exposat, és de destacar que, en data 28 de març proppassat, el Director de Serveis Generals
del Districte, va aprovar el Projecte objecte de contractació. El mateix dia, el Gerent del Districte de Sant
Martí, es ús de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia de 9 de març de 2018, va donar conformitat
a aquesta Aprovació i la va convertir en Resolució.

Primer.‐ Necessitats a satisfer: Tal i com es descriu al títol d’aquest expedient de contractació les
necessitats a satisfer consisteixen en l’execució de diferents treballs (obres) els quals son els següents:
caracterització del sòl com a residu, habilitació d’un espai d’apilament per a les terres contaminades així
com per contenidors de parcel∙la, habilitació de l’accés i zona de mobilitat de la maquinària, col∙locació
de proteccions per als arbres propers al recorregut de la maquinària, desmuntatge de la instal∙lació
d’emmagatzematge de residus orgànics (compost) de cada parcel∙la i reserva.
En tot cas, en l’apartat següent d’aquesta Memòria es descriuen quins son els treballs a executar per a
cadascun dels Lots els quals son objecte de licitació.
A més a més, l’abast de les necessitats a satisfer, es troben, també, descrites en els diferents Projectes
dels diferents lots, i els quals es troben annexos a l’expedient de contractació de referència (Descripció
general dels treballs, de cadascun del lots objecte de licitació).
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Segon.‐ Objecte del contracte: L’abast d’aquesta contractació, consistirà, en essència, en les següents
tasques: caracterització del sòl com a residu, habilitació d’un espai d’apilament per a les terres
contaminades així com per contenidors de parcel∙la, habilitació de l’accés i zona de mobilitat de la
maquinària, col∙locació de proteccions per als arbres propers al recorregut de la maquinària,
desmuntatge de la instal∙lació d’emmagatzematge de residus orgànics (compost) de cada parcel∙la i
reserva.
Sens perjudici de l’exposat anteriorment, i tal i com s’acredita en el corresponent Informe Tècnic de
data 20 de maig de 2019, emès pel Departament d’Infraestructures de BIMSA, i el qual s’adjunta a
aquest expedient administratiu, les activitats més rellevants que s’executaran en cadascun dels lots, son
les següents:
Lot número 1: a) Assolir unes concentracions de contaminants al sòl que redueixin les
concentracions d’exposició dels receptors mitjançant la substitució dels sols superficials amb més
contaminants per d’altres sense alteració. Aquesta solució pels sòls contaminants als Horts de Can
Cadena és l’alternativa més viable segons criteris tècnics, econòmics i ambientals, segons aquests
projecte i b) La intervenció afecta dos parterres d’uns 655 m2 (575 + 80) dels quals s’haurà de
treure els primers 150 cm de terra en profunditat, portar‐la a dipòsit controlat (prèviament avaluat
com a classe I o classe II), analitzar el sòl romanent i aportar nou substrat (terra neta i terra
vegetal) per a deixar l’hort en condicions correctes.
Lot número 2: a) La intervenció afecta una superfície d'uns 895 m2 de la qual s'haurà de treure els
primers 150 cm de profunditat de terra, dur‐la a dipòsit controlat i aportar nou substrat (terra neta
i vegetal) per deixar l'espai en condicions òptimes i b) Un cop retirades les terres amb sòl
contaminat es procedirà a l'aportació de terra i terraplenat, i es retiraran les proteccions dels
elements vegetals de major envergadura.
Lot número 3: a) La intervenció afecta una superfície d’uns 320 m2 (àrea infantil i perímetre
immediat) de la qual s’hauran de treure els primers 150 cm de terra, portar‐la a dipòsit controlat i
aportar nou substrat (terra neta, sorra per a parc infantil i sauló) per a deixar l’espai en condicions i
b) Els jocs es reposaran, així com la vorada que els delimiten, un cop substituïdes les terres afectes
presència de contaminants.
Lot número 4: a) La intervenció afecta una superfície d’uns 1.415 m2 (àrea infantil, àrea
enjardinada i resta de parcel∙la, sense petanques) de la qual s’haurà de treure els primers 150 cm
de profunditat de terra, portar‐la a dipòsit controlat i aportar nou substrat (terra neta sense
contaminants, sorra per a parc infantil, terra vegetal i sauló) per a deixar l’espai en condicions
correctes i b) Tant els jocs, així com l'equipament urbà i els equips, es reposaran, un cop
substituïdes les terres afectades amb nivells alts de contaminació.

Tercer.‐ Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a satisfer
dependrà de cada Lot. En aquest sentit, els terminis d’execució dels mateixos son els següents:





Lot núm. 1 (Horts Urbans de Can Cadena): Quatre (4) setmanes
Lot núm. 2 (Àmbit adjacent a la futura AEG Parc de St. Martí): Sis (6) setmanes.
Lot núm. 3 (Jocs Infantils del Parc de St. Martí): Cinc (5) setmanes.
Lot núm. 4 (Jocs Infantils del Carrer Menorca): Set (7) setmanes.

El termini d’execució de cadascun dels Lots identificats anteriorment, començarà a comptar a partir de
la data de signatura de l’Acta de replanteig del lot que s’executi. A continuació, s’especifica l’inici
prevista de les obres per cadascun d’aquests:
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Lot núm. 1 – Data prevista signatura Acta de replanteig: 4 d’octubre de 2019.
Lot núm. 2 ‐ Data prevista signatura Acta de replanteig: Primera quinzena de gener de
2020.
Lot núm. 3 ‐ Data prevista signatura Acta de replanteig: Primera quinzena de gener de
2020
Lot núm. 4 ‐ Data prevista signatura Acta de replanteig: Primera quinzena de gener de
2020

Com és d’observar, si bé la signatura de l’acta de replanteig del Lot número 1, està prevista pel 4
d’octubre de l’any en curs, la signatura de l’acta de replanteig de la resta de lots (Lot número 2, 3 i 4)
està prevista per la primera quinzena de 2020. En conseqüència, les obres del Lot número 1,
començaran a executar‐se (i finalitzaran) en el període de 2019 i la resta començaran a executar‐se l’any
2020.
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 simplificat (previst i regulat a l’article 159 de la Llei de
Contractes del Sector Públic), de conformitat amb el que s’estableix a la referida Llei, essent necessària
la preparació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixin la corresponent licitació.

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de les “OBRES
RELATIVES ALS PROJECTES PER A LA MILLORA DE QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN
CADENA (LOT 1); D’UN ÀMBIT ADJACENT A LA FUTURA AEG DEL PARC DE SANT MARTÍ (LOT 2); DELS
JOCS INFANTILS DEL PARC DE SANT MARTÍ (LOT 3); I DELS JOCS INFANTILS DEL CARRER MENORCA, 1‐
17 (LOT 4), AL DISTRICTE DE SANT‐MARTÍ, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE”, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.

Jordi Campillo Gámez
Conseller Delegat
Barcelona, a 29 de maig de 2019
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