MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
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 del CONCURS DE
PROJECTES RESTRINGIT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA
REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, PROJECTE BÀSIC, PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ
D’OBRA DEL PROJECTE DEL CEM LA MARINA, AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL LA MARINA (PAV-3) SITUAT AL CARRER DEL COURE 5, BARRI DE LA
MARINA DE PORT, DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA
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: L’objecte del Concurs de referència consisteix en adjudicar els
SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE I IMATGES 3D PER A L’AMPLIACIÓ
DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MARINA (PAV-3) SITUAT AL CARRER DEL COURE 5, BARRI DE
LA MARINA DE PORT, DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA.
Amb la possibilitat d’adjudicar posteriorment, d’acord al previst a l’art. 168 d) de la LCSP, els
serveis de redacció de Projecte bàsic, llicencia ambiental, Estudi de Seguretat i salut, Projecte
Executiu, Memòria ambiental, Pla Especial Urbanístic, Projecte de mobiliari i senyalística,
Direcció d’obra, assistència a la Direcció d’obres (infraestructura), redacció del document de
reconeixement del terreny i Direcció d’obra del subministrament del mobiliari i senyalística
identificats a l’apartat B del quadre resum del plec de bases.
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 relatius a la redacció de l’avantprojecte i imatges 3d per
a l’ampliació del poliesportiu municipal la Marina (pav-3) situat al carrer del Coure 5, barri de
la Marina de Port, districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona.
Segon.- Objecte del contracte: Els serveis relatius a la redacció de l’avantprojecte i imatges 3d
per a l’ampliació del poliesportiu municipal la Marina (pav-3) situat al carrer del Coure 5, barri
de la Marina de Port, districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona.
Tercer.- Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a
satisfer la redacció de l’avantprojecte i imatges 3D per a l’ampliació del poliesportiu municipal
la Marina (pav-3) situat al carrer del Coure 5, barri de la Marina de Port, districte de SantsMontjuïc, es fixa en VUIT (8) setmanes.
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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 concurs de projectes restringit, de conformitat amb el que
s’estableix a la LCSP, i la Llei d’Arquitectura de Catalunya essent necessària la preparació dels
Plecs de Bases.
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.

Jordi Campillo Gámez
Conseller delegat
Barcelona, a 20 de juliol de 2021

2

