MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
NÚM. DE EXPEDIENT:

608.2022.038.

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 de Coordinació de Seguretat i Salut
en fase d’execució de les obres de substitució d'escales mecàniques, a Barcelona. Lot 2: Av. Rasos de
Peguera-Mercat i Av. Rasos de Peguera-zona esportiva, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris
amb mesures de contractació pública sostenible Exp. 608.2022.038.
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 Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres de
substitució d'escales mecàniques, a Barcelona. Lot 2: Av. Rasos de Peguera-Mercat i Av. Rasos de
Peguera-zona esportiva, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris amb mesures de contractació
pública sostenible.
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 de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres de
substitució d'escales mecàniques, a Barcelona. Lot 2: Av. Rasos de Peguera-Mercat i Av. Rasos de
Peguera-zona esportiva, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris amb mesures de contractació
pública sostenible Exp. 608.2022.038, ja que no disposa d’elements propis suficients per a realitzar
aquesta prestació.
Segon.- Objecte del contracte: Les serveis referits corresponen a Serveis de Coordinació de Seguretat i
Salut en fase d’execució de les obres de substitució d'escales mecàniques, a Barcelona. Lot 2: Av. Rasos
de Peguera-Mercat i Av. Rasos de Peguera-zona esportiva, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou
Barris amb mesures de contractació pública sostenible Exp. 608.2022.038.
Tercer.- Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a satisfer es
fixa en una durada de 6,5 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació
del replanteig.
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 sumaríssim, 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.
Sisè.- Justificació de la finalitat del tractament de dades: Les dades personals que es lliuraran per part
de BIMSA al contractista o a les que aquest accedeixi, generi o tracti durant la realització de les
prestacions objecte del contracte es cedeixen al contractista amb la única i exclusiva finalitat d’executar
el contracte.
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Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de les serveis
referits, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.

Angel Sánchez Rubio
Director General
Barcelona, a data de la signatura digital
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