MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
NÚM. DE EXPEDIENT: 611.2022.032
Ángel Sánchez Rubio, 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 RELATIVES ALS PROJECTES DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM DEL
PLA TERRATS FII, ALS EQUIPAMENTS PÚBLICS DE CASAL DE BARRI CAN RECTORET, ESPAI JOVE CASA
SAGNIER I APARTAMENTS TUTELATS PAU CASALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE LOTS 1 A 3
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: La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present
contracte consisteix Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a la
implementació de tres instal·lacions fotovoltaiques ubicades a tres equipament públic de Barcelona.
Consisteix en la definició i valoració de les obres necessàries per a dur a terme la instal·lació fotovoltaica
ubicades als equipaments públics Casal de barri Can Rectoret, Espai Jove Casa Sagnier i Apartaments
tutelats Pau Casals de Barcelona.
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres:
•
•
•
•

Preparació del suport pels ancoratge dels mòduls a la coberta
Col·locació de mòduls fotovoltaics.
Canalització i estesa de cablejats elèctrics
Col·locació i posada en funcionament de elements elèctrics de protecció i control per la planta
generadora solar.

Instal·lació d’elements de seguretat de persones per garantir les condicions exigides per la normativa de
seguretat i salut.
Segon.- Objecte del contracte: Les OBRES RELATIVES ALS PROJECTES DE LES INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM DEL PLA TERRATS FII, ALS EQUIPAMENTS PÚBLICS DE CASAL DE
BARRI CAN RECTORET, ESPAI JOVE CASA SAGNIER I APARTAMENTS TUTELATS PAU CASALS DE LA CIUTAT
DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Tercer.- Termini d’execució del contracte: La durada del contracte s’estableix en:
- 5 setmanes pel Casal de barri Can Rectoret
- 12 setmanes per l’Espai Jove Casa Sagnier
- 14 setmanes pels Apartaments tutelats Pau Casals
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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 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.
Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de les obres
referides, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.
Ángel Sánchez Rubio
Director General
Barcelona, a la data de signatura electrònica
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