MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

NÚM. DE EXPEDIENT:

030.1619.336

Ángel Sánchez Rubio, òrgan de contractació competent de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA ‐ BIMSA, emet la següent:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ REFERENT
AL CONTRACTE DE LES “OBRES PER A LA INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM
DE 37 KW A L’ESCOLA NABÍ, SITUADA AL CARRER DELS REIS CATÒLICS NÚM. 38, AL DISTRICTE
DE SARRIÀ‐SANT GERVASI, 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.
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 PER A
LA INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DE 37 KW A L’ESCOLA NABI, SITUADA AL CARRER
DELS REIS CATÒLICS NÚMERO 38, AL DISTRICTE DE SARRIÀ‐SANT GERVASI, A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – 030.1619.336”.
Respecte l’exposat anteriorment, és d’assenyalar, que en data 7 d’agost de 2019, l’aleshores Gerent
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, senyor Jordi Campillo Gàmez, va
aprovar el Projecte executiu d’instal∙lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta de l’Escola Nabí,
per un import de 160.103,67 euros (IVA inclòs).
Posteriorment, la Segona Tinenta d’Alcaldia, senyora Janet Sanz Cid, en data 7 d’agost mateix, en ús de
les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia S1/D/2019‐1317, de 15 de juny de 2019, de delegació
d’atribucions, va donar la seva conformitat a la Proposta del senyor Jordi Campillo Gàmez i, en
conseqüència, la va convertir en Resolució.

Primer.‐ Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present
contracte consisteix en realitzar els treballs per a la instal∙lació fotovoltaica per autoconsum de 37 KW, a
l’Escola Nabí de Barcelona, que es troba situada al Districte de Sarrià‐ Sant Gervasi, al Carrer dels Reis
Catòlics número 38, a Barcelona.

Segon.‐ Objecte del contracte: D’acord amb l’exposat en l’apartat primer d’aquesta Memòria
(Necessitats a satisfer), així com a l’exposat en el Projecte executiu de referència (ambdós documents
annexos al present expedient de contractació), l’objecte d’aquest contracte consisteix en dur a terme les
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obres d’instal∙lació d’una placa fotovoltaica per autoconsum (37 KW) a l’Escola Nabí, que es troba
situada al Carrer dels Reis Catòlics número 38, al Districte de Sarrià Sant Gervasi, a Barcelona.
Tal i com exposa el Projecte de referència, aquesta instal∙lació fotovoltaica servirà per generar energia
d’autoconsum a la pròpia escola, tot abocant els excedents de generació a la xarxa elèctrica mitjançant
el seu punt de connexió.

Tercer.‐ Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a satisfer es
fixa en dotze (12) setmanes.

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 (necessitats a
satisfer) i segon (objecte del contracte) 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 (contractació no harmonitzada) (previst i regulat a l’article
156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic), de conformitat amb el que
s’estableix a la mateixa norma, essent necessària la preparació dels Plecs de Clàusules Administratives
Particulars.

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de les “OBRES PER
A LA INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DE 37 KW A L’ESCOLA NABÍ, SITUADA AL
CARRER DELS REIS CATÒLICS NÚM. 38, AL DISTRICTE DE SARRIÀ‐SANT GERVASI, A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE”, i a tal efecte, correspon iniciar el present
expedient de contractació.

Angel Sánchez Rubio
Director General

Barcelona, 12 de setembre del 2019
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