MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

NÚM. DE EXPEDIENT: 611.2021.069
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 AL PROJECTE DE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA RETIRADA DE
LES TERRASSES DE L’ESPAI PÚBLIC. LOTS 1: DISTRICTES DE L'1 AL 4 (CIUTAT VELLA, EIXAMPLE,
SANTS-MONTJUÏC I LES CORTS) I LOT 2: DISTRICTES DEL 5 AL 10 (SARRIÀ-SANT GERVASI,
GRÀCIA, HORTA-GUINARDÓ, NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ) 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.
Antecedents: 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 ha encarregat a
BIMSA l’execució de les OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER
A LA RETIRADA DE LES TERRASSES DE L’ESPAI PÚBLIC. LOTS 1: DISTRICTES DE L'1 AL 4 (CIUTAT
VELLA, EIXAMPLE, SANTS-MONTJUÏC I LES CORTS) I LOT 2: DISTRICTES DEL 5 AL 10 (SARRIÀSANT GERVASI, GRÀCIA, HORTA-GUINARDÓ, NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ).
Primer.- Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant
el present contracte consisteix en les obres contemplades al present procediment de licitació
corresponen a les actuacions necessàries per a la retirada de les terrasses de l’Espai Públic.
La present licitació es divideix en dos lots diferenciats;
•

Lot 1: Districtes de l'1 al 4 (Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc i Les Corts)

•

Lot 2: Districtes del 5 al 10 (Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris,
Sant Andreu, Sant Martí).

La principal actuació comportarà la retirada de les terrasses habilitades de manera provisional
a la ciutat de Barcelona, segons diferents tipologies en funció de la ubicació de les terrasses i el
context de Mobilitat en el que es troben, tipologia de carrer, velocitat permesa, tipus de
plataforma, única o segregada, tipus de carril adjacent, etc.
Cal fer expressa menció que hi ha dues possibles actuacions a realitzar depenent de la terrassa,
tot i que la instrucció concreta d’aquesta retirada s’anirà detallant en funció de la finalització
de les llicències i de la disponibilitat d’execució dels nous models de terrassa per tant, el
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licitador a l’hora de formular la seva oferta ho haurà de fer per cadascuna de les dues
possibilitats previstes:
•

Retirada dels elements provisionals i restitució de la situació anterior a l’ampliació de
la terrassa.

•

Retirada dels elements provisionals per a permetre la construcció del nou model de
terrassa.

Segon.- Objecte del contracte: Les OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE LES ACTUACIONS
NECESSÀRIES PER A LA RETIRADA DE LES TERRASSES DE L’ESPAI PÚBLIC. LOTS 1: DISTRICTES DE
L'1 AL 4 (CIUTAT VELLA, EIXAMPLE, SANTS-MONTJUÏC I LES CORTS) I LOT 2: DISTRICTES DEL 5
AL 10 (SARRIÀ-SANT GERVASI, GRÀCIA, HORTA-GUINARDÓ, NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT
MARTÍ) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.
Tercer.- Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a
satisfer es fixa en 15 mesos amb la possibilitat de pròrroga de 15 mesos més.
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.

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