Extracte de l’acta
cta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Identificació de la sessió
Núm.: 143
Caràcter: extraordinària
Data: 17 de setembre de 2021
Horari: de 9.03 a 9.09 h
Lloc: sessió telemàtica per Microsoft Teams
Assistents
Llorenç Carrió Crespí, vocal de l’Ajuntament i actua per delegació de la presidència
Catalina Codina Pérez,, vocal de l’Ajuntament
l
Antoni Sansó Servera, vocal de l’Ajuntament
l
Marcos Augusto Lladó, vocal de l’Ajuntament
l
Joan Punyet Miró, vocal nat
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada
José María Pardo Falcón, vocal nat
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
Altres assistents
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Miquel Ballester Oliver,, secretari
Excusa l’assistència
Antoni Noguera Ortega, president
Ordre del dia
1. Aprovació del plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la
contractació del servei seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació.
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat el quòrum necessari d’acord
d acord amb els Estatuts de la Fundació, s’inicia
s
la
sessió de la Comissió.
1. Aprovació del plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la
contractació del servei seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació
El Sr. Copado, director de la Fundació informa de la proposta.
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Es proposa:
“1. Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte del servei de seguretat i
vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària (expedient de contractació núm.2021-03),
núm.2021
amb un pressupost base de licitació de 311515,69 € (IVA inclòs),
òs), per a un any prorrogable per
a 2 més.
2. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, que
s’adjunten, i que han de regir la contractació del servei de seguretat i vigilàància dels immobles i
instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària (expedient de contractació núm.2021-03),
núm.2021 03), amb un pressupost base de
licitació de 311515,69 € (IVA
A inclòs), per a un any prorrogable per a 2 més.
3. La despesa derivada d’aquesta contractació, per import màxim de 311515,69 € (IVA inclòs)
es distribuirà al compte comptable 629000019 Seguretat de la següent manera:
Any

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària

2021
2022

32730,98 €
278784,71
278784,71€

629000016 - seguretat
629000016 – seguretat

4. Publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant, tal i com preveu l’article 135 de la Llei
9/2017 i l’art. 188.3 de la Llei 20/2006 de 15
15 de desembre Municipal i de Règim Local de les
Illes Balears.
5. Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació de l’esmentat
contracte.”
S’aprova per unanimitat
El president delegat aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president per delegació

Miquel Ballester Oliver

Llorenç Carrió Crespí
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