MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
NÚM. DE EXPEDIENT: 610.2021.071
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 dels

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DEL
PASSEIG MARÍTIM DE LA MAR BELLA, AL DISTRICTE DE SANT MARTI 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.
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 la reurbanitzar del
Passeig Marítim de la Mar Bella, al districte de Sant Martí. En conseqüència, amb el present
procediment es pretén contractar la redacció del projecte executiu i assistència tècnica a la direcció
d’obra, en el seu cas, dels tres àmbits que conformen dit passeig: (i) àmbit camp municipal Can Aranyó i
Agapito Fernández; (ii) àmbit Passeig Marítim de la Mar Bella i (iii) àmbit Plataforma. Cal fer esment que
inicialment només es procedirà a la contractació del projecte executiu dels àmbits camp municipal Can
Aranyó i Agapito Fernández així com Passeig Marítim de la Mar Bella.
Primer.- Necessitats a satisfer: Es pretén la reurbanització del Passeig marítim d ela Mar Bella.
Segon.- Objecte del contracte: Els serveis de SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA MAR BELLA, AL DISTRICTE DE SANT
MARTI DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Tercer.- Termini d’execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a satisfer es
de vuit mesos i mig (8,5 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 harmonitzat, 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 dels serveis de
referència, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.
Jordi Campillo Gámez
Conseller Delegat
Barcelona, a 14 de setembre de 2021
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