MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
NÚM. DE EXPEDIENT:

020.1619.184

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 AL PROJECTE EXECUTIU REVISAT D’UN ESPAI DE MEMÒRIA, MONUMENT I PRESÓ
DE DONES DE LES CORTS AL XAMFRÀ NORD‐EST DELS C. JOAN GÜELL I EUROPA 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: La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present
contracte consisteix en la creació d’un àmbit d’espai públic pacificat dins de l’espai de la presó, de
manera que la seva memòria es converteixi en un element positiu que celebra l’espai públic com a lloc
cívic, de memòria, de trobada i de record.
Segon.‐ Objecte del contracte: L’objecte del contracte consisteix en la creació d’un àmbit d’espai públic
pacificat dins de l’espai de la presó, de manera que la seva memòria es converteixi en un element
positiu que celebra l’espai públic com a lloc cívic, de memòria, de trobada i de record.
Tercer.‐ Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a satisfer es
fixa en 6 mesos.
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.

Angel Sánchez Rubio
Director General
Barcelona, a 18 de gener del 2019
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