MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

NÚM. DE EXPEDIENT: 602.2020.058
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 RELATIVES A LES
ACTUACIONS TÀCTIQUES: LOT 1: DE DESPAVIMENTACIÓ DE DIVERSES CANTONADES DEL C.
ROCAFORT, LOT 2: ACTUACIÓ ESTRUCTURANT D’EIXAMPLAMENT DE VORERES DE RONDA
UNIVERSITAT, I LOT 3: MILLORA DE L’ENTORN ESCOLAR DE 3 ESCOLES A LA CIUTAT 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: Amb aquests treballs es pretén assolir la millora de l’espai per
vianants a la Ronda Universitat entre Plaça Catalunya i Plaça Universitat. Les actuacions de
millora de l’espai de vianants es localitzen al límit entre Eixample i Ciutat Vella i preveuen, que
mitjançant actuacions tàctiques es doni una resposta ràpida i un pas endavant a la
transformació d’aquests espais, en la línia del guany de l’espai públic pel vianant i la reducció
del vehicle privat.
La situació provocada pel COVID ha propiciat aquesta acceleració i la necessitat d’aquest
augment de zones per a vianants.
Segon.- Objecte del contracte: El present procediment de licitació preveu la contractació
consistent en desenvolupar diferents actuacions tàctiques en els indrets indicats de les ciutat
de Barcelona així:
L’objecte del present contracte es divideix en 3 lots, els quals es delimiten en el el present Plec
i en el Plec de Prescripcions Tècniques.
LOT 1: obres de despavimentació de diverses cantonades del carrer Rocafort.
LOT 2: Obres d’actuació estructurant d’eixamplament de voreres de Ronda Universitat.
LOT 3: Obres de millora de l’entorn escolar de 3 escoles a la ciutat de Barcelona.
Tercer.- Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a
satisfer es fixa en DOS (2) mesos per a cadascú dels lots.
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.
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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.

Jordi Campillo Gámez
Conseller Delegat
Barcelona, a la data de la signatura electrònica
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