MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
NÚM. DE EXPEDIENT:

611.2020.017

Jordi Campillo Gàmez, òrgan de contractació competent de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA - BIMSA, emet la següent:
MEMÒRIA
Justificativa de la necessitat i idoneïtat de la contractació dels SERVEIS DE REDACCIÓ DELS
PROJECTES DE QUATRE NOVES PLACES DEL PROGRAMA SUPERILLES I L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A
LA DIRECCIÓ D’OBRA, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE 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.
Primer.- Necessitats a satisfer: 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 REDACCIÓ DELS PROJECTES
DE QUATRE NOVES PLACES DEL PROGRAMA SUPERILLES I L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ
D’OBRA, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, ja que no disposa d’elements propis suficients per a
realitzar aquesta prestació.
Segon.- Objecte del contracte: Consisteix en declarar la millor proposta per cadascun dels quatre
lots que, per la seva qualitat arquitectònica, especialment pel que fa al compliment dels objectius i
premisses de nou model d’espai públic, així com a nivell de control de costos, sigui valorada pels
membres de jurat com la més idònia per adjudicar els contractes de serveis relacionats en el Plec
de Bases.
Tercer.- Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a
satisfer es fixa en quatre (4) mesos (fase relativa a la redacció de l’avantprojecte).
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 obert, de conformitat amb el que s’estableix a la LCSP,
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.
Barcelona, a data de signatura electrònica del present document.

Jordi Campillo Gàmez
Conseller Delegat
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