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INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE REPARACIÓ DE LES 
FILTRACIONS D’AIGUA A LA COMUNITAT VEÏNA DE PROPIETARIS YSOMAR (EXP. 
2020-02) 

 

El dia 14 de setembre de 2020 es va publicar la memòria justificativa de la reparació de les 
filtracions d’aigua provocades a la veïna comunitat de propietaris Ysomar, degut a una fuga 
d’aigua de l’aljub de la Fundació: 

Tipus de contracte: obra 

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 

Criteris de puntuació: oferta més avantatjosa econòmicament. 

Termini: l’adjudicatari haurà d’estar en disposició de realitzat la reparació el més aviat 
possible.  

 

Es va designar responsable del contracte a Francisco Copado Carralero, director de la 
Fundació. 

El dia 17/09/2020 es varen sol·licitar ofertes a les entitats següents:  

• MANOLO URBANO GARCÍA: 4380,00 € + IVA (438,00 €) = 4818,00 €. 
• ZAMORA ISLAS CONSTRUCCIONES:  No presenta oferta. 
• CONSTRUCCIONES JOSÉ LUIS LENDINEZ, SLU: No presenta oferta. 

 
En aplicació de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, s’ha comprovat 
que a l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles 
generals de contractació, i que el contractista proposat no ha subscrit més contractes menors 
que individualment o conjunta superin la xifra prevista a l’apartat primer de l’article 118. 

 

En conformitat als articles 20 d), 18 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació i de l’ acord de la 
Comissió de Govern de la Fundació de 13 de juliol de 2018 respecte a l’autorització de 
despeses i ordenació de pagaments a càrrec del president  i director, el director que subscriu 
proposa que es dicti la següent: 
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Resolució 

1. Adjudicar el contracte menor de reparació de les filtracions d’aigua provocades a la veïna 
comunitat de propietaris Ysomar a MANOLO URBANO GARCÍA, per un import de: 4380,00 € 
+ IVA (438,00 €) = 4818,00 €, amb el compromís de realitzar la reparació dins el termini 
indicat. 

2. Autoritzar i disposar la despesa de 4818,00€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida  
pressupostària 622.10 Manteniment i reparació d’infraestructures. 

3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el servei / subministrament 
s’ha dut a terme correctament i s’ha presentat la factura. 

4. Donar compte a la propera comissió de govern. 

 

Palma, a 23 de setembre 2020 

 

El director, 

 

Vist-i-plau 

Francisco Copado Carralero    El president, 

         

 

Antoni Noguera Ortega 
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