
 

 

 

 

 

Melsion Ramis Perelló, Secretari de la FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D’ART 

CONTEMPORANI DE PALMA, domiciliada a Plaça Porta Santa Catalina núm. 10 (07012) 

Palma amb CIF G-57.223.992, inscrita en el Registre de Fundació de les Illes Balears per 

ordre/resolució del Conseller de Presidència del Govern 9655/2003, CERTIFICA: 

 

 

Que, a la Sessió de la Comissió Executiva número 08/2021, celebrada a Palma, el dia 22 

juliol 2021 es va prendre, entre d’altres, el següent ACORD: 

Aprovar la convocatòria per a la contractació de la concessió de la gestió i explotació de 

la cafeteria restaurant i per tant: 

a. Iniciar la tramitació de l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del 

servei de cafeteria-restaurant de l’esmentat Museu, segons el que preveu l’art 116 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la que 

es transposen a l’Ordenament Jurídic Espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b. Aprovar els Plecs Tècnics i de Clàusules Administratives Particulars de la 

contractació identificada. 

c. Aprovar el Valor Estimat del Contracte, segons la durada màxima possible segons 

el previst per al contracte i que té un import de un milió trenta-dos mil Euros. 

d. Convocar la licitació pels tràmits que l’art. 156 Llei 9/2017 de Contractes del 

Sector Públic estableix per al procediment obert amb tramitació ordinària. 

e. Determinar la composició de la Mesa de Contractació següent: 

➢ El Sr. Josep Mallol, President de la Comissió Executiva. 

➢ La Sra. Imma Prieto, Directora del Museu. 

➢ El Sr. Antoni Torres, Administrador de la Fundació. 

El Secretari serà el propi de la Fundació. 

 

ALTRESSÍ  CERTIFICA: Que l’acta de la Comissió executiva fou aprovada al termini de la 

mateixa Sessió. 

I per tal que així consti i surti els efectes oportuns, s’expedeix aquest certificat, amb el 

vistiplau de la Presidència, a Palma, 14 setembre 2021. 
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