MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
NÚM. DE EXPEDIENT:

601.2021.013

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 serveis relativa al contracte de “Serveis
d'assistència tècnica per a la preparació de les col·leccions de geologia del Museu Martorell per al seu
posterior trasllat, amb mesures de contractació pública sostenible”.
L’objecte d’aquest contracte es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
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 en la disposició d’un equip professional que revesteixi la condició d’assistència
tècnica en preparació de col·leccions museístiques per al seu trasllat per, d’aquesta manera, assistir i
contribuir en la preparació de les col·leccions de geologia del Museu Martorell pel seu posterior trasllat.
D’acord amb el que s’indica en l’informe d’insuficiència de mitjans que s’adjunta a la present memòria,
l’entitat precisa dels serveis d’assistència tècnica per a la preparació de col·leccions museístiques, ja que
no disposa d’elements propis suficients per a realitzar aquesta prestació.
Segon.- Objecte del contracte: Els serveis referits al present contracte corresponen als serveis
d'assistència tècnica per a la preparació de les col·leccions de geologia del Museu Martorell per al seu
posterior trasllat. En concret, hauran de fer entre d’altres prestacions les llistades a continuació, sent la
següent llista enunciativa i no limitativa:
 Inventari:
•
•
•
•
•
•
•

Mantenir al dia l’inventari i topografia de les ubicacions dels espècimens que integren les
col·leccions.
Informatitzar tota la informació associada als espècimens a les bases de dades
corresponents.
Marcar i etiquetar els espècimens segons els estàndards establerts per a cada col·lecció.
Marcar i etiquetar els contenidors (safates) on es troben ubicats els espècimens.
Mesurar, pesar i fotografiar els espècimens.
Canviar d’ubicació els exemplars segons els criteris establerts.
Fer explotacions de les dades dels espècimens segons les necessitats.

 Conservació preventiva:
•

Neteja superficial i millora de l’embalatge permanent dels espècimens que ho requereixin
segons estàndards establerts per a cada col·lecció.
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Tercer.- Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a satisfer es
fixa en TRES MESOS I MIG (3,5).
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 abreujat, 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 dels serveis
referits, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.

Angel Sánchez Rubio
Director General
Barcelona, a la data de la signatura del present document.
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