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CONTROL D'ACCESSOS DE LES FINqUES PROPIETAT DE TA TUruONOó

JUUO rtAUftOZ RAMONET

La Fundació Jullo Mufloz Ramonet és una organització sense ànim de lucre, amb
domicili a Barcelona als carrers Muntaner núm. 282-290 i Avenir núm. 26-2g, que té

per objecte l'adqulsició, conservacló i el manteniment de les finques situades als
mateixos, Juntament amb tot el contingut que integren, amb llobjectlu de treure
l'aprofitament útil pel públlc en general; promoure la cultura i les arts en general i la
difusió del patrimonicultural delSr. Julio Muffoz Ramonet.

En data 31 de desembre de 20X.8 finalitza l'actual contracte.relatlu als serveis de
vigilància i seguretat de les firrques de la Fundacló. Aquest servei es va contractar arran
de la recuperació de les finques el malg de 2013, moment des del que la Fundació ha

vetllat per la protecció del seu patrimoni: eljardí, la casa principal, la torre, i tot el seu
contingut.
Per tal de continuar realitzant la custodia dels béns llegats i vetllar per la seva
proteccló, cal iniciar el procediment de licitació relatiu al contracte de servel de
vigilància; seguretat i control d'accessos de les flnques del carrer muntaner 282 i
avenir 26-28 de Barcelona propietat de. la Fundació Julio Muftoz Ramonet, per
l'exercici2019.

Atès que la Fundacló Julio Mufroz Ramonet no disposa de recursos humans nl
rnaterials per l'execució del servei descrlt, es proposa l'actual procediment obert.
L'import base de licltació és de L75,924,17 euros IVA inclòs, I inclou una durada per la
prestació delserveicompresa entre l'1 de gener de 2019, o a pariir de l,endemà de la
formalitzacló del contracte sl aquesta fos posterior ifins al 31 de desembre de 2019.
Els criteris tècnlcs de la prestació del servei així com els adrnlnistratius

per a l'adjudicació de la millor oferta, es troben en els documents adjunt.
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Barcelona, 1 d'octubre de 2018

Anna Ferrer

Directora general
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