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Acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 84/2015 
Caràcter: ordinària 
Data: 25 de setembre de 2015 
Horari: de 9’40 a 11’40 h  
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma) 
 
Assistents 
 
Miquel Perelló Oliver, president, vocal de l’Ajuntament 
Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l’Ajuntament 
Francisca Niell Llabrés, vocal de l’Ajuntament 
José Javier Bonet Díaz, vocal de l’Ajuntament 
Pilar Ortega Chapel, vocal nada 
Angel Juncosa Aysa, vocal nat 
Joan Punyet Miró, vocal nat 
Nicolau Llaneras Manresa, vocal nat 
Elvira Cámara López, directora 
Francisca Arbona Serra, cap departament Cultura  
Juan Cañellas Vich, interventor 
Antoni Pol Coll, secretari delegat 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 83, de 8 juny 2015 
2. Aprovació de les resolucions del president i de la directora 
3. Donar compte dels nous representants a la Comissió de Govern i Patronat 
4. Establir règim de sessions ordinàries de la comissió de govern 
5. Donar compte de la contractació dels serveis professionals del bufet legal 

CLADERA&MARTORELL per a la presentació d’un recurs contenciós administratiu. 
6. Donar compte de l’inici del procés per a la cobertura de la vacant de conservació 
7. Donar compte de la cobertura de la vacant d’administrador 
8.  Situació actual del conveni col.lectiu de la Fundació  
9.  Situació actual de l’equip d’educació. Necessitat contractació educadors 
10.  Aprovació proposta d’adjudicació concurs per a l’explotació bar cafeteria de la Fundació 
11. Aprovació contractació TGM Educació artístcia 
12. Acord aprovació pagament premi Calcografia Nacional 2014 i 2015 
13. Acord adquisició cafetera per a la cafeteria de la Fundació 
14. Informe directora 
15. Informe president 
16. Torn obert de paraules 
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El president dóna la benvinguda als assistents i es comença pel punt 3r, donar compte dels nous 
representants municipals a la Comissió de govern i al Patronat. Es llegeix per part del secretari 
delegat l’acord de la Junta de Govern de dia 2 de setembre 2015 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 83, de 8 juny 2015 

 
S’aprova l’acta del núm. 83 de dia 8 de juny 2015, amb l’abstenció dels que no hi eren presents 
en aquella sessió. 

 
2.  Aprovació de les resolucions del president i de la directora 

 
El president demana a la directora que expliqui aquest punt i la Sra. Cámara comenta alguna de 
les resolucions i demana si hi ha cap pregunta que es vulgui formular sobre alguna d’elles. Ningú 
en fa cap. 

 
Es dóna compte de les següents resolucions: 
                                                                              
   Resolucions del president 
 
 

RESOLUCIÓ CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT PARTIDA DATA 
2015/49 mobiliario camaras Xicarandana 5.379,66 € 6229000 Restauració 

fons museològic i 
documental 

2/6/2015 

2015/50 Subministrament 
accessoris i mobiliari 
comercial divers 

Mallorquina de 
Estanterías 

1.460,11 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

22/5/2015 

2015/51 Curs d'educació adreçat 
als usuaris del CIS 
patrocinat per La Caixa 

Maria del Mar Barceló 2.500,00 € 6290000 Activitats 
didàctiques 

28/5/2015 

2015/52 Lamines i posters per 
tenda 

Discor Art 5.220,57 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

2/6/2015 

2015/53 Posters i làmines Discor Art 5.163,58 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

28/5/2015 

2015/54 Material per tenda Ming Productions, SL 1.794,13 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

2/6/2015 

2015/55 Material per tenda Ming Productions, SL 2.421,31 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

28/5/2015 

2015/56 Material per tenda Art Tic Museum 1.566,95 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

28/5/2015 

2015/57 Equipació selecció 
ciclisme Illes Balears 
2015 

Federació de Ciclisme 
de les Illes Balears 

2.500,00 € 6270001 Publicitat i 
propaganda 

20/5/2015 

2015/58 Consum telefònic abril 
2015 

Telefónica de España, 
SA 

1.349,14 € 6280005 
Comunicacions 
telefòniques 

19/5/2015 

2015/59 Servei de neteja maig 
2015 

ISS Sol de limpieza 
direct, SA 

3.281,08 € 6220001 Servei de 
neteja 

19/5/2015 

2015/60 Assistència i atenció al ATESE 9.596,68 € 6290000 Assistència 19/5/2015 
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visitant abril 2015 i atenció als visitants 
2015/61 Servei de vigilància abril 

2015 
Trablisa 18.584,90 € 00.33300.22701 

Seguretat 
19/5/2015 

2015/62 Servei de neteja juny 
2015 

ISS Sol de limpieza 
direct, SA 

3.281,08 € 6220001 Servei de 
neteja 

15/6/2015 

2015/63 Consum telefònic maig 
2015 

Telefónica de España, 
SA 

1.353,96 € 6280005 
Comunicacions 
telefòniques 

15/6/2015 

2015/64 Factura eléctrica 
correspondiente al mes 
de Mayo   

Endesa  2.374,46 € 6280001 
Subministrament 
energia elèctrica 

8/6/2015 

2015/65 Mantenimiento jardin 
Abril   

Angel Terrón Martín 1.680,00 € 6220000 Contractes 
de manteniment 

11/6/2015 

2015/66 Material per tenda Ming Productions, SL 1.186,65 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

11/6/2015 

2015/67 Honoraris T/1 Fotografia 
Javier Vallhonrat 

Javier Vallhonrat 1.898,00 € 6290000 Cursos 
tallers 

4/6/2015 

2015/68 Honoraris T/2 Ceràmica 
Joan Pere Català 

Pere Català Roig 2.598,00 € 6290000 Cursos 
tallers 

4/6/2015 

2015/69 Honoraris T3 Llibre Art Eva Figueres 1.898,00 € 6290000 Cursos 
tallers 

4/6/2015 

2015/70 Servei de vigilància maig 
2015 

Trablisa 18.584,90 € 00.33300.22701 
Seguretat 

4/6/2015 

2015/71 Assistència i atenció al 
visitant maig 2015 

ATESE 9.596,68 € 6290000 Assistència 
i atenció als visitants 

4/6/2015 

2015/72 Aceite , gas R 427A Nclima  1.074,93 € 6220000 
Conservació i 
reparació 

6/7/2015 

2015/73 Material per tenda Art Tic Museum 2.192,60 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

6/7/2015 

2015/74 Sustitución valvula de 
expansión modo verano 
en enfriadora  

Nclima  1.390,30 € 6220000 
Conservació i 
reparació 

23/6/2015 

2015/75 Material per tenda Art Tic Museum 1.527,44 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

31/8/2015 

2015/76 Mantenimiento jardin 
mayo  

Angel Terrón Martín 1.680,00 € 6220000 Contractes 
de manteniment 

24/6/2015 

2015/77 Catas en exterior del 
taller Sert 

Bartolome Ramon 
S.A. 

1.583,27 € 6220000 
Conservació i 
reparació 

19/6/2015 

2015/78 Assistència i atenció al 
visitant juny 2015 

ATESE 9.596,68 € 6290000 Assistència 
i atenció als visitants 

7/7/2015 

2015/79 Servei de vigilància juny 
2015 

Trablisa 18.584,90 € 00.33300.22701 
Seguretat 

7/7/2015 

2015/80 Mantenimiento anual 
control de plagas periodo 
del 1-08-15 al 31-07-16 

JCV 1.474,50 € 6220000 Contractes 
de manteniment 

15/7/2015 

2015/81 Servei de neteja juliol 
2015 

ISS Sol de limpieza 
direct, SA 

3.281,08 € 6220001 Servei de 
neteja 

10/7/2015 

2015/82 Consum telefònic juny 
2015 

Telefónica de España, 
SA 

1.358,63 € 6280005 
Comunicacions 
telefòniques 

10/7/2015 

2015/83 Factura eléctrica 
correspondiente al mes 
de Junio   

Endesa  4.810,16 € 6280001 
Subministrament 
energia elèctrica 

10/7/2015 

2015/84 Material per tenda Ming Productions, SL 1.283,71 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

7/8/2015 

2015/85 Material per tenda Ming Productions, SL 1.881,34 € 6000000 
Subministraments 
tenda 

7/8/2015 

2015/86 Mantenimiento jardin 
Julio  

Angel Terrón Martín 1.680,00 € 6220000 Contractes 
de manteniment 

27/7/2015 

2015/87 Mantenimiento jardin 
Junio  

Angel Terrón Martín 1.680,00 € 6220000 Contractes 
de manteniment 

27/7/2015 

2015/88 Factura de agua del Emaya 1.525,90 € 6280003 27/7/2015 
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contador. Ca´n Estada  
correspondiente al 
periodo del 11-04-15 al 
11-06-15 

Subministrament 
d'aigua 

2015/89 Fotografias de 110 
objetos 

David Bonet Ensenyat 2.352,24 € 2421 Fons fotogràfic 21/7/2015 

 
                                                                               
      Resolucions de la directora 
 
 

Nº 
RESOLUCIÓ 

CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT PARTIDA DATA 

2015/220 Material per tenda Triangle Postals 852,49 € 6000000 Subministraments tenda 13/5/2015 

2015/221 Assessorament fiscal, mercantil 
i comptable març 2015 Bufiro 605,00 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 14/5/2015 

2015/222 Assessorament fiscal, mercantil 
i comptable abril 2015 Bufiro 605,00 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 14/5/2015 

2015/223 
Cambio de cerradura eléctrica 
en la puerta hierro de la 
entrada  Panys forts. S.L. 150,04 € 6220000 Conservació i reparació 14/5/2015 

2015/224 
Tornillos y pegamento Socías y Rosselló 27,37 € 

6290000 Subministraments 
diversos 14/5/2015 

2015/225 
Bitllets d'avió de María José 
Salazar i Rosa Maria Malet en 
motiu reunió Patronat 8 juny Viatges Badia 324,00 € 

6540000 Viatges patrons i 
membres comissió govern 18/5/2015 

2015/226 Traducció anglès texts per al 
fullet de PalmaPhoto 2015 LANGFELDT 53,24 € 6270001 Publicitat i propaganda 18/5/2015 

2015/227 
Libros Sert y Miró 

Monte Alban 
Ediciones  146,30 € 2420 Fons bibliogràfic 18/5/2015 

2015/228 
Aigua pel personal Eden 69,30 € 

6290000 Subministraments 
diversos 19/5/2015 

2015/229 Pintura para peanas  Bendix 23,51 € 6220000 Conservació i reparació 19/5/2005 

2015/230 
Listones de madera para 
sustituir en rampa 
discapacitados  Maderas Servera  112,86 € 6220000 Conservació i reparació 19/5/2005 

2015/231 Venda enyesada reparar 
conductos A/A  Pablo Bujosa Gil S.L. 14,40 € 6220000 Conservació i reparació 19/5/2005 

2015/232 
Cemento y gravilla fijar piedra 
santany junto a la rampa 
discapacitados  Pujol Muntaner  5,90 € 6220000 Conservació i reparació 19/5/2015 

2015/233 
Publicació anunci BOCAIB 

Agència Tributaria 
Illes Balears 84,13 € 6270001 Publicitat i propaganda 20/5/2015 

2015/234 Gravilla para acondicionar 
pasillo de detrás de la cafeteria Puyol Muntaner  335,21 € 6220000 Conservació i reparació 21/5/2015 

2015/235 Rueda carretilla impinchable  Socias y Rosselló 29,90 € 6220000 Conservació i reparació 22/5/2015 

2015/236 

Bitllets d'avió d'Enrique 
Juncosa Cirer i Joan Llorens 
Gardy en motiu reunió 
Patronat 8 juny Viatges Badia 187,00 € 

6540000 Viatges patrons i 
membres comissió govern 22/5/2015 

2015/237 Libros arte  Llibres Calvià 317,90 € 2420 Fons bibliogràfic 11/5/2015 

2015/238 Libro Monet, Guaguin, Van 
Gogh. Inspiration Japanese 

Monte Alban 
Ediciones 38,50 € 2420 Fons bibliogràfic 11/5/2015 

2015/239 Mantenimiento anual estación 
transformadora de alta tensión Memsa 877,25 € 

6220000 Contractes de 
manteniment 28/5/2015 

2015/240 Calendari per tenda Triangle Postals 46,28 € 6000000 Subministraments tenda 28/5/2015 

2015/241 Ajuda mèdica per lents de 
contacte (2 x 47,06€) Aina Bibiloni 94,12 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 28/5/2015 

2015/242 
Mantenimiento A punto 
contador talleres  . Periodo 13-
04-15 al 13-05-15 Endesa  15,46 € 

6280001 Subministrament energia 
elèctrica 28/5/2015 

2015/243 

Factura de agua del contador. 
Talleres  correspondiente al 
periodo del 13-02-15 al 13-04-
15 Emaya 169,00 € 6280003 Subministrament d'aigua 28/5/2015 

2015/244 Factura de agua del contador. 
Saridakis correspondiente al Emaya 624,89 € 6280003 Subministrament d'aigua 28/5/2015 
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periodo del 13-02-15 al 13-04-
15 

2015/245 

Factura de agua del contador. 
Ca´n Estada  correspondiente 
al periodo del 11-02-15 al 10-
04-15 Emaya 707,50 € 6280003 Subministrament d'aigua 28/5/2015 

2015/246 Mantenimiento anual carretilla 
elevadora  Grucama  297,91 € 

6220000 Contractes de 
manteniment 29/5/2015 

2015/247 Revisión anual grupo 
electrógeno Cabot asociados S.L. 762,00 € 

6220000 Contractes de 
manteniment 1/6/2015 

2015/248 Telèfon mòbil del 18 Abril al 17 
de maig de 2015 Telefónica Moviles 116,49 € 

6280005 Comunicacions 
telefòniques 2/6/2015 

2015/249 Material per tenda Ming Productions, SL 994,62 € 6000000 Subministraments tenda 4/6/2015 
2015/250 Material per tenda Ming Productions, SL 775,96 € 6000000 Subministraments tenda 4/6/2015 

2015/251 Muntatge audiovisual vídeo 
promocional Fundació 

Luís León Oller 
Gallegos 605,00 € 6270001 Publicitat i propaganda 28/5/2015 

2015/252 Quilometratge febrer 2015 Antonio prieto 123,05 € 6240000 Locomocions personal 2/6/2015 
2015/253 Quilometratge març 2015 Antonio prieto 71,40 € 6240000 Locomocions personal 2/6/2015 
2015/254 Quilometratge abril 2015 Antonio prieto 87,35 € 6240000 Locomocions personal 2/6/2015 
2015/255 Quilometratge maig 2015 Antonio prieto 150,65 € 6240000 Locomocions personal 2/6/2015 

2015/256 Ajuda mèdica per endodòncia 
(35%) Núria Sureda 61,25 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 2/6/2015 

2015/257 Curs formació Museum Plus 
Pere Manel Mulet Museum Plus 338,80 € 

6490003 Formació i 
perfeccionament personal laboral 2/6/2015 

2015/258 Sustitución detector optico 
Taller Sert AS seguridad S.L. 72,13 € 6220000 Conservació i reparació 2/6/2015 

2015/259 Enviament per missatger  MRW 68,55 € 6290005 Comunicacions postals 2/6/2015 

2015/260 Suscripción Frieze, Flash Art, 
Artforum Sustec 339,85 € 2421 Fons fotogràfic 18/5/2015 

2015/261 Camisetes per tenda Ming Productions, SL 163,01 € 6000000 Subministraments tenda 15/6/2015 
2015/262 Material per tenda Joi d'Art 392,10 € 6000000 Subministraments tenda 15/6/2015 
2015/263 Postals i posters per a tenda Discor Art 627,39 € 6000000 Subministraments tenda 15/6/2015 
2015/264 Pulseres i material per a tenda Brusquina 527,08 € 6000000 Subministraments tenda 15/6/2015 

2015/265 Ajuda mèdica per 
empastament (1 x 47,05 €) Joan Oliver 47,05 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 15/6/2015 

2015/266 Correspondència massiva maig 
2015 

Correos y telegrafos, 
SA 39,97 € 6290005 Comunicacions postals 15/6/2015 

2015/267 Assessorament fiscal, mercantil 
i comptable maig 2015 Bufiro 605,00 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 15/6/2015 

2015/268 10 caballetes per tallers Sant 
Joan Maderas Servera 73,47 € 6290000 Activitats didàctiques 12/6/2015 

2015/269 Quilometratge gener-maig Enric Juncosa 38,00 € 6240000 Locomocions personal 12/6/2015 
2015/270 Quilometratge juny 2015 Aina Bibiloni 9,12 € 6240000 Locomocions personal 12/6/2015 

2015/271 
Mantenimiento jardin Abril   Angel Terrón Martín 242,00 € 

6220000 Contractes de 
manteniment 11/6/2015 

2015/272 

Despeses de transport i 
consumicions de la directora en 
motiu del seu viatge a 
Hamburgo Directora 146,79 € 

6540000 Viatges patrons i 
membres comissió govern 11/6/2015 

2015/273 Material vari tallers Bendix, SA 42,20 € 6290000 Activitats didàctiques 11/6/2015 

2015/274 Liquidació dipòsit tenda gener 
2015 

Editorial Gustavo Gili, 
SL 226,68 € 6000000 Subministraments tenda 11/6/2015 

2015/275 Liquidació dipòsit tenda març 
2015 

Editorial Gustavo Gili, 
SL 17,15 € 6000000 Subministraments tenda 

11/6/2015 
 
 

2015/276 Ajuda mèdica per 
empastament (1 x 47,05 €) Joan Oliver 47,05 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 11/6/2015 

2015/277 Material per tenda Joi d'Art 611,96 € 6000000 Subministraments tenda 11/6/2015 

2015/278 
Catàlegs "La llum de la nit" 

Institut d'Estudis 
Baleàrics 335,99 € 6000000 Subministraments tenda 11/6/2015 

2015/279 
Cancamos toldos talleres. 
Petición realizada por Joan 
Oliver Ferreteria marivent 7,20 € 

6290000 Subministraments 
diversos 10/6/2015 

2015/280 
Bitllet d'avió per la directora a 
Madrid en motiu presentació 
llibre "El Ojo de Miró" Viatges Badia 80,00 € 

6540000 Viatges patrons i 
membres comissió govern 10/6/2015 

2015/281 Dinar en motiu taller Vallhonrat Aína Bibiloni 60,25 € 6270000 Atencions protocol·làries 10/6/2015 
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2015/282 Tkt correu Düsseldorf Pilar Baos 95,75 € 6240000 Locomocions personal 9/6/2015 

2015/283 Compra tinta Edició Tomeu 
Ventayol Bendix, SA 54,74 € 6290008 Edicions tallers 8/6/2015 

2015/284 Tkt correu Amsterdam Enric Juncosa 166,44 € 6240000 Locomocions personal 8/6/2015 

2015/285 Honoraris coordinació T/a 
Fernando Gómez de la Cuesta 

Fernando Gómez de 
la Cuesta 632,00 € 6290000 Cursos tallers 4/6/2015 

2015/286 Passatges T1 Fotografia Javier 
Vallhonrat Viatges Badia 226,96 € 6290000 Cursos tallers 4/6/2015 

2015/287 Passatges T1 Fotografia 
Avelino Salas Viatges Badia 173,00 € 6290000 Cursos tallers 4/6/2015 

2015/288 Hotel T1 Fotografia Javier 
Vallhonrat Hotel Araxa 138,00 € 6290000 Cursos tallers 4/6/2015 

2015/289 
Compra malla verda per 
coberta espai exterior taller 
ceràmica  Bauhaus 100,00 € 6290000 Cursos tallers 4/6/2015 

2015/290 Material per tenda Ming Productions, SL 387,08 € 6000000 Subministraments tenda 16/6/2015 

2015/291 Fresat planxes gofratges 
fotografies Xisco Bonnín Montaner Cubí 136,13 € 6290008 Edicions tallers 4/6/2015 

2015/292 Compra draps de cotó per al 
taller de gravat Casa Julià 10,36 € 6290000 Cursos tallers 4/6/2015 

2015/293 Compra mines grafit Bendix, SA 2,52 € 6290000 Cursos tallers 4/6/2015 

2015/294 Liquidació llibres en dipòsit 
maig 2015 

Monte Alban 
Ediciones 241,36 € 6000000 Subministraments tenda 5/6/2015 

2015/295 
Desplaçament local directora Directora 10,10 € 

6540000 Viatges patrons i 
membres comissió govern 18/5/2015 

2015/296 Còpies a facturar IR2870ES 
abril-maig 2015 Canon 40,55 € 6290001 Material oficina 5/6/2015 

2015/297 Còpies a facturar IR ADV 
C5030I maig 2015 Canon 199,27 € 6290001 Material oficina 5/6/2015 

2015/298 
Aigua pel personal Eden 154,33 € 

6290000 Subministraments 
diversos 5/6/2015 

2015/299 
Cancamos toldos talleres. 
Petición realizada por Joan 
Oliver Ferreteria marivent 10,80 € 

6290000 Subministraments 
diversos 17/6/2015 

2015/300 Ulleres: 2 vidres (23,54€*2)+ 
muntura (47,06€) pel fill Teresa Ques 94,14 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 17/6/2015 

2015/301 
Material per tenda 

Joan Adrover 
Mascaró 171,60 € 6000000 Subministraments tenda 17/6/2015 

2015/302 Pintura para pintar peanas y 
bancos para San Joan  Bendix 46,49 € 6220000 Conservació i reparació 15/6/2015 

2015/303 Quilometratge abril-maig-juny 
2015 Javier Costa 24,70 € 6240000 Locomocions personal 1/7/2015 

2015/304 Quilometratge juny 2015 Aina Bibiloni 9,80 € 6240000 Locomocions personal 1/7/2015 

2015/305 
Compra malla verda per 
coberta espai exterior taller 
ceràmica  Bauhaus 35,90 € 6290000 Cursos tallers 30/6/2015 

2015/306 paper per taller autoedició 
impartit per Avelino Sala Carlin 32,98 € 6290000 Cursos tallers 30/6/2015 

2015/307 
Compra de bases, òxids i 
pigments, terres per taller 
ceràmica 2 Bendix 435,35 € 6290000 Cursos tallers 30/6/2015 

2015/308 

Alquiler de grua con cesta para 
la reparación del canalón de 
Son Boter y desague estanque 
superior , el precio de las horas 
es de 45€ mas iva  Transnavio  381,15 € 

6210001 Lloguer maquinària i 
renting 30/6/2015 

2015/309 
Adquisició consumibles toner Tonerclass, S.L. 623,27 € 

6290007 Mat. Informàtic no 
inventariable 29/6/2015 

2015/310 Reconfiguració taula 
il·luminació auditori Ilu-sion 43,56 € 

6227000 Manteniment equips 
informàtics 26/6/2015 

2015/311 Material per tenda Triangle Postals 111,32 € 6000000 Subministraments tenda 26/6/2015 

2015/312 Ajuda mèdica per 
empastament (1 x 47,05 €) Núria Sureda 46,00 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 26/6/2015 

2015/313 Pròrroga manteniment HP 
Servidor fitxers (1 any) 

S-VI Visuales e 
Informàtica 198,86 € 

6227000 Manteniment equips 
informàtics 25/6/2015 

2015/314 Revisión anual de las 
manqueras Chubb Parsi 605,00 € 

6220000 
Contractes de 
manteniment 18/6/2015  
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2015/315 
Mantenimiento A punto 
contador talleres  . Periodo 13-
05-15 al 13-06-15 Endesa  15,46 € 

6280001 Subministrament energia 
elèctrica 22/6/2015 

2015/316 Substitució auricular telèfon 
vigilants Level Electronics 36,30 € 

6290007 Mat. Informàtic no 
inventariable 23/6/2015 

2015/317 
Factura eléctrica de talleres 
correspondiente al periodo del 
20-04-15 AL 15-06-15 Endesa  401,22 € 

6280001 Subministrament energia 
elèctrica 23/6/2015 

2015/318 
Mantenimiento huerto Junio   Angel Terrón Martín 242,00 € 

6220000 Contractes de 
manteniment 24/6/2015 

2015/319 
Mantenimiento huerto Mayo   Angel Terrón Martín 242,00 € 

6220000 Contractes de 
manteniment 24/6/2015 

2015/320 Material vari sobres Carlin 43,56 € 6290001 Material oficina 24/6/2015 

2015/321 
Compra libro Miró (Guernica) 

Monte Alban 
Ediciones 18,05 € 2420 Fons bibliogràfic 19/5/2015 

2015/322 Compra libros Miró 
(Futurs/Sculptures) 

Monte Alban 
Ediciones 76,50 € 2420 Fons bibliogràfic 19/5/2015 

2015/323 

Despeses de transport, 
consumicions, menjades i 2 
dies d'allotjament a Düsseldorf 
en motiu dels viatges a Madrid 
per la presentació de llibre "El 
Ojo de Miró" i a Düsseldorf i 
Amsterdam per exposicions de 
Miró (8 a 21 juny) i despeses 
de transport i consumicions en 
motiu del viatge a Madrid per 
reunió a Calcografía Nacional 
(27 a 29 juny) Directora 797,87 € 

6540000 Viatges patrons i 
membres comissió govern 7/7/2015 

2015/324 Dinar amb membres jurat 
(plaça edudació) Directora 31,50 € 

6270000 
Atencions 
protocol·làries 7/7/2015  

2015/325 
Desplaçament local directora Directora 4,40 € 

6540000 Viatges patrons i 
membres comissió govern 7/7/2015 

2015/326 Manometro y valvula de barril  Chubb Parsi  116,52 € 6220000 Conservació i reparació 7/7/2015 

2015/326 Ajuda mèdica per pròtesis (1 x 
56,48 €) Joan Oliver 56,48 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 7/7/2015 

2015/327 Pelota partículas per a tenda Teresa Kessler 764,72 € 6000000 Subministraments tenda 7/7/2015 

2015/328 
Siurells per a tenda 

Olleria i ceràmiques 
Sa Roca Llisa 659,57 € 6000000 Subministraments tenda 7/7/2015 

2015/329 
Material per a tenda 

Olleria i ceràmiques 
Sa Roca Llisa 78,65 € 6000000 Subministraments tenda 7/7/2015 

2015/330 Material per tallers Sant Joan  Bendix 186,03 € 6290000 Activitats didàctiques 1/7/2015 
2015/331 Material per tallers Sant Joan  Bendix 111,55 € 6290000 Activitats didàctiques 1/7/2015 
2015/332 Material per tallers Sant Joan  Bendix 187,22 € 6290000 Activitats didàctiques 1/7/2015 

2015/333 Pesupuesto sustitución bandeja 
climatizador  Nclima  334,67 € 6220000 Conservació i reparació 6/7/2015 

2015/334 
Compra temarios oposiciones 

Estudio de técnicas 
documentales 808,60 € 2420 Fons bibliogràfic 6/7/2015 

2015/335 Missatger a Successió Miró Ecoprest 10,22 € 6290005 Comunicacions postals 6/7/2015 

2015/336 
Catàlegs "La llum de la nit" 

Institut d'Estudis 
Baleàrics 251,99 € 6000000 Subministraments tenda 6/7/2015 

2015/337 
Liquidació llibres juny 2015 

Monte Alban 
Ediciones 57,38 € 6000000 Subministraments tenda 6/7/2015 

2015/338 Còpies a facturar IR ADV 
C5030I juny 2015 Canon 40,70 € 6290001 Material oficina 6/7/2015 

2015/339 Còpies a facturar IR1024IFEU 
de març a juny de 2015 Canon 79,28 € 6290001 Material oficina 6/7/2015 

2015/340 Matricula anglès Escola Oficial 
Idiomes Esther Molina 125,99 € 

6490003 Formació i 
perfeccionament personal  2/7/2015 

2015/341 
Material Escola Oficial Idiomes Esther Molina 8,00 € 

6490004 Beques d'estudis i llibres 
personal laboral 6/7/2015 

2015/342 Cartells Sant Joan Impresrapit 181,50 € 6290000 Activitats didàctiques 6/7/2015 

2015/343 Telèfon mòbil del 18 de maig al 
17 de juny de 2015 Telefónica Moviles 161,60 € 

6280005 Comunicacions 
telefòniques 6/7/2015 

2015/344 Activitat "Relat Sonor" Sant 
Joan Mar Barceló 225,00 € 6290000 Activitats didàctiques 6/7/2015 

2015/345 Incremento en el presupuesto Cabot asociados S.L. 34,70 € 6220000 Contractes de 3/7/2015 
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por la sustitución del tapon del 
radiador del grupo electrógeno  

manteniment 

2015/346 Ajuda mèdica per 2 
empastaments (2 x 47,06 €) Aina Mª Duran 94,12 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 2/7/2015 

2015/347 Quilometratge juny 2015 Antonio Prieto 155,35 € 6240000 Locomocions personal 2/7/2015 

2015/348 
Ajuda mèdica per muntura 
(47,06 €) i per vidre progressiu 
(2 x 47,06 €) Pere Manel Mulet 141,18 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 2/7/2015 

2015/349 Material vari oficina pel 
personal Carlin 109,61 € 6290001 Material oficina 10/7/2015 

2015/350 Fulls copiatius per examens 
TGM educació Imprenta Bahia 108,90 € 6290001 Material oficina 9/7/2015 

2015/351 Honoraris notari per legitimació 
firma president 

Armando Mazaira 
Pereira 6,13 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 9/7/2015 

2015/352 Taxa per expedició certificat 
Fundació 

Govern de les Illes 
Balears 5,25 € 6310000 Tributs 9/7/2015 

2015/353 
Manteniment anual programa 
gestió museogràfica 
MuseumPlus zetcom 946,52 € 

6227000 Manteniment equips 
informàtics 9/7/2015 

2015/354 
Desplaçaments locals directora Directora 31,35 € 

6540000 Viatges patrons i 
membres comissió govern 9/7/2015 

2015/355 
Compra libro Miró 

Monte Alban 
Ediciones 17,50 € 2420 Fons bibliogràfic 8/7/2015 

2015/356 
Ajuda mèdica per 
empastament (1 x 47,05 €) i 
endodòncia Esther Molina 113,55 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 13/7/2015 

2015/357 Enviament documents a Corea 
per exposició DHL 141,86 € 6290005 Comunicacions postals 13/7/2015 

2015/358 
Aigua pel personal Eden 22,03 € 

6290000 Subministraments 
diversos 10/7/2015 

2015/359 
Aigua pel personal (juny 2015) Eden 206,79 € 

6290000 Subministraments 
diversos 10/7/2015 

2015/360 Compra libro "Surrealismo de 
hoy" Libreria Paidos 54,67 € 2420 Fons bibliogràfic 23/7/2015 

2015/361 Ajuda mèdica per 2 implants i 
corones (94,12+56,48 x2)  Antonio Prieto 301,20 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 23/7/2015 

2015/362 Passatges T3 Llibre_Art Glòria 
Bordons i Eva Figueres Viatges Badia 590,43 € 6290000 Cursos tallers 20/7/2015 

2015/363 Passatges T3 Llibre_Art 
Manuela Candini Viatges Badia 240,00 € 6290000 Cursos tallers 20/7/2015 

2015/364 Hotel Araxa Avelino Sala Hotel Araxa 114,40 € 6290000 Cursos tallers 20/7/2015 

2015/365 
Honoraris seg. soc. febrer 2015 

Jaime Tomás Vidal, 
SL 258,92 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 10/7/2015 

2015/366 
Honoraris IRPF 1er. trim. 2015 

Jaime Tomás Vidal, 
SL 118,33 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 10/7/2015 

2015/367 
Honoraris seg. soc. març 2015 

Jaime Tomás Vidal, 
SL 223,41 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 10/7/2015 

2015/368 
Honoraris seg. soc. abril 2015 

Jaime Tomás Vidal, 
SL 223,41 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 10/7/2015 

2015/369 
Honoraris seg. soc. maig 2015 

Jaime Tomás Vidal, 
SL 211,27 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 10/7/2015 

2015/370 
Honoraris IRPF 2ón trim 2015 

Jaime Tomás Vidal, 
SL 118,33 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 10/7/2015 

2015/371 
Honoraris seg. soc. juny 2015 

Jaime Tomás Vidal, 
SL 211,27 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 10/7/2015 

2015/372 Material vari taller ceràmica Mundo Mark 28,05 € 6290000 Cursos tallers 8/7/2015 

2015/373 Compra gots de plàstic per 
taller ceràmica Karta 4,33 € 6290000 Cursos tallers 10/7/2015 

2015/374 Material vari taller ceràmica Farmacia 9,03 € 6290000 Cursos tallers 8/7/2015 

2015/375 Compra rodets paper 
eixugamans Bendix 53,92 € 6290000 Cursos tallers 20/7/2015 

2015/376 Ajuda mèdica per ortodòncia 
(35%) Pere Manel Mulet 210,00 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 21/7/2015 

2015/377 Muntatge tapissos Xicarandana 507,60 € 6290003 Activitats culturals 15/7/2015 
2015/378 Rotulació i muntatge Julià Homar 255,00 € 6290000 Activitats Culturals 8/6/2015 
2015/379 Muntatge fotografies Xicarandana 866,36 € 6290000 Activitats Culturals 3/6/2015 

2015/380 Correspondència massiva juny 
2015 

Correos y telegrafos, 
SA 1,19 € 6290005 Comunicacions postals 17/7/2015 
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2015/381 
Llibres per tenda 

Monte Alban 
Ediciones 446,56 € 6000000 Subministraments tenda 17/7/2015 

2015/382 Llibres per tenda Serrano Llibres 115,73 € 6000000 Subministraments tenda 17/7/2015 

2015/383 
Material vari manteniment  Pujol Muntaner 18,90 € 

6290000 Subministraments 
diversos 16/7/2015 

2015/384 Reparación y repaso de las 
puertas correderas   S.A.H 112,53 € 6220000 Conservació i reparació 15/7/2015 

2015/385 3º Trimestre contrato 
mantenimiento ascensor  Orona 522,32 € 

6220000 Contractes de 
manteniment 14/7/2015 

2015/386 Compra lliuradors i material 
plàstic Planisi 15,54 € 6290000 Cursos tallers 8/7/2015 

2015/387 Bateria 3 bombones de propà 
35 kg. Per forn ceràmica Repsol butano 161,70 € 6290000 Cursos tallers 8/7/2015 

2015/388 Mascares i draps per taller 
ceràmica Casa Julià 53,45 € 6290000 Cursos tallers 8/7/2015 

2015/389 

Compra pots i contenidors 
plàstic, tamissos taller 
ceràmica i terra refractaria i 
gres Bendix 240,31 € 6290000 Cursos tallers 8/7/2015 

2015/390 Tamis, pinzells i material vari 
taller ceràmica Bendix 46,19 € 6290000 Cursos tallers 10/7/2015 

2015/391 
Compra de owatrol para 
hierros estructura puerta 
principal Son Boter  Bendix 75,42 € 6220000 Conservació i reparació 27/7/2015 

2015/392 Reparació vidre escàner DIN-
A3 Soft-line 412,09 € 

6227000 Manteniment equips 
informàtics 28/7/2015 

2015/393 

Factura de agua del contador. 
Talleres  correspondiente al 
periodo del 14-04-15 al 12-06-
15 Emaya 266,66 € 6280003 Subministrament d'aigua 27/7/2015 

2015/394 Compra libro Miró el asesino de 
la pintura 

Monte Alban 
Ediciones 11,40 € 2420 Fons bibliogràfic 28/7/2015 

2015/395 Fols, paper fotogràfic i celo  Carlin 399,89 € 6290001 Material oficina 30/7/2015 

2015/396 
Aigua pel personal Eden 322,28 € 

6290000 Subministraments 
diversos 29/7/2015 

2015/397 
Mantenimiento Huerto Julio  Angel Terrón Martín 242,00 € 

6220000 Contractes de 
manteniment 29/7/2015 

2015/398 Barres de grafit diferents 
gruixos Bendix 28,42 € 6290000 Cursos tallers 31/7/2015 

2015/399 Compra goma laca per taller 
llibres art Planisi 19,07 € 6290000 Cursos tallers 31/7/2015 

2015/400 Quilometratge juliol 2015 Antonio prieto 137,05 € 6240000 Locomocions personal 4/8/2015 
2015/401 Tubs de cartró per tenda Rajapack 533,19 € 6000000 Subministraments tenda 4/8/2015 

2015/402 Compra libro "La ruta de la 
creación" Fundació S'Olivar 20,00 € 2420 Fons bibliogràfic 30/7/2015 

2015/403 Compra cartrons i paper manila 
taller llibres_art Juan Ordinas 36,95 € 6290000 Cursos tallers 31/7/2015 

2015/404 Compra PVC rígid 7 micres Serimarket 24,97 € 6290000 Cursos tallers 31/7/2015 
2015/405 Calendaris per tenda Triangle Postals 78,80 € 6000000 Subministraments tenda 4/8/2015 
2015/406 Guies i mapes per tenda Triangle postals 351,06 € 6000000 Subministraments tenda 4/8/2015 

2015/407 
Llibres per tenda 

Monte Alban 
Ediciones 455,00 € 6000000 Subministraments tenda 4/8/2015 

2015/408 Ajuda mèdica per 2 corones (2 
x 56,48€) Esther Molina 112,96 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 4/8/2015 

2015/409 Ajuda mèdica per 2 lents de 
contacte (2 x 47,06€) Aina Bibiloni 94,12 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 4/8/2015 

2015/410 Ajuda mèdica per 
empastament (1 x 47,06€) Joan Oliver 47,06 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 4/8/2015 

2015/411 
Desplaçaments locals directora Directora 18,60 € 

6540000 Viatges patrons i 
membres comissió govern 5/8/2015 

2015/412 Enviament per missatger a 
Sevilla DHL 16,99 € 6290005 Comunicacions postals 6/8/2015 

2015/413 Targetes de visita Esther 
Molina Imprenta Bahia 89,54 € 6290001 Material oficina 6/8/2015 

2015/414 Telèfon mòbil del 18 de juny al 
17 de juliol de 2015 Telefónica Moviles 125,93 € 

6280005 Comunicacions 
telefòniques 

6/8/2015 
 
 

2015/415 Catàlegs "La llum de la nit" Institut d'Estudis 237,99 € 6000000 Subministraments tenda 6/8/2015 
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Baleàrics 

2015/416 
Liquidació llibres juliol 2015 

Monte Alban 
Ediciones 86,22 € 6000000 Subministraments tenda 6/8/2015 

2015/417 Còpies a facturar IR ADV 
C5030I juliol 2015 Canon 161,03 € 6290001 Material oficina 11/8/2015 

2015/418 Còpies a facturar IR2870ES 
juny-juliol 2015 Canon 74,31 € 6290001 Material oficina 11/8/2015 

2015/419 
Servei emailing. Factura 1674 

Experian España, 
S.L.U. 228,61 € 

6280006 Comunicacions 
informàtiques 11/8/2015 

2015/420 
Servei emailing. Factura 1550 

Experian España, 
S.L.U. 242,00 € 

6280006 Comunicacions 
informàtiques 11/8/2015 

2015/421 
Publicació anunci BOCAIB 

Agència Tributaria 
Illes Balears 79,00 € 6270001 Publicitat i propaganda 11/8/2015 

2015/422 Anunci 1 pàgina a la revista 
YOUTHING Gabriel Quetglas Olin 813,12 € 6270001 Publicitat i propaganda 11/8/2015 

2015/423 

Factura de agua del contador. 
Saridakis correspondiente al 
periodo del 14-04-15 al 12-06-
15 Emaya 604,75 € 6280003 Subministrament d'aigua 27/7/2015 

2015/424 Posavasos per tenda Olivier Paul Miaule 93,77 € 6000000 Subministraments tenda 31/8/2015 

2015/425 
Honoraris seg. soc. juliol 2015 

Jaime Tomás Vidal, 
SL 211,27 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 24/8/2015 

2015/426 Matrícula anglés Escola Oficial 
Idiomes Teresa Ques  152,62 € 

6490003 Formació i 
perfeccionament personal laboral 28/8/2015 

2015/427 Comissions AMEX de gener a 
agost 2015 AMEX 81,26 € 6630000 Financers VISAs 31/8/2015 

2015/428 Quilometratge gener - agost 
2015 Teresa Ques 17,65 € 6240000 Locomocions personal 31/8/2015 

2015/429 Tubs de cartró per tenda Rajapack 917,23 € 6000000 Subministraments tenda 31/8/2015 

2015/430 
Material per tenda 

Go más Go projectes 
i produccions, SL 592,42 € 6000000 Subministraments tenda 31/8/2015 

2015/431 Enviament de tenda a Madrid MRW 19,57 € 6290005 Comunicacions postals 31/8/2015 
2015/432 Quilometratge agost 2015 Antonio prieto 39,20 € 6240000 Locomocions personal 31/8/2015 

2015/433 
Bitllet d'avió de Jo Volley des 
de London en motiu reunió 
jurat Jo Volley 212,40 € 

6290009 Viatges jurats premis i 
beques 28/8/2015 

2015/434 
Ajuda per educació especial 
(Capítol VI, art. 38è-a). 50% 
Logopèdia gener 2015  Teresa Ques 14,00 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 21/8/2015 

2015/435 
Ajuda per educació especial 
(Capítol VI, art. 38è-a). 50% 
Logopèdia febrer 2015  Teresa Ques 56,00 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 21/8/2015 

2015/436 
Ajuda per educació especial ( 
Capítol VI, art. 38è-a) 50% 
Logopedia març 2015 Teresa Ques 56,00 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 21/8/2015 

2015/437 

Ajuda per educació especial 
(Capítol VI, art. 38è-a) 50% 
sessions rehabilitació abril 
2015 - ASPACE Teresa Ques 70,00 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 21/8/2015 

2015/438 
Ajuda per educació especial 
(Capítol VI, art. 38è-a) 50% 
logopédia abril 2015 Teresa Ques 42,00 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 21/8/2015 

2015/439 
Ajuda per educaciño especial 
(Capítol VI, art. 38è-a) 50% 
logopèdia maig 2015 Teresa Ques 42,00 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 21/8/2015 

2015/440 Compra libro "Dada and 
surrealism-rearranged reality Monte Alban 52,50 € 2420 Fons bibliogràfic 25/8/2015 

2015/441 Ajuda mèdica per 
empastaments (5*47,00€) Teresa Ques 235,00 € 

6490001 Ajudes mèdiques 
personal laboral 21/8/2015 

2015/442 
Allotjament de Jo Volley (Slade 
School) en motiu reunió jurat 
Premi i Beques Hotel Araxa 82,50 € 

6290009 Viatges jurats premis i 
beques 20/8/2015 

2015/443 Comisions Visas entrades i 
tenda juliol 2015 La Caixa 221,23 € 6630000 Financers VISAs 20/7/2015 

2015/444 Comisions Visas entrades i 
tenda 2ón. trim 2015 La Caixa 537,07 € 6630000 Financers VISAs 20/7/2015 

2015/445 Comisions Visas entrades i 
tenda 1er. trim 2015 La Caixa 152,83 € 6630000 Financers VISAs 20/7/2015 
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2015/446 Trampas para gatos  JCV 605,00 € 6220000 Conservació i reparació 19/8/2015 
2015/447 Tkt transports professores T3 Professores T3 66,45 € 6290000 Cursos tallers 15/8/2015 

2015/448 material para reparar conalon 
Son Boter  Socias y Rosselló 47,08 € 6220000 Conservació i reparació 20/8/2015 

2015/449 Ampliación del sistema según 
presupuesto Trablisa 408,39 € 6220000 Conservació i reparació 15/6/2015 

2015/450 
Mantenimiento A punto 
contador talleres  . Periodo 13-
07-15 al 13-08-15 Endesa  15,46 € 

6280001 Subministrament energia 
elèctrica 1/9/2015 

2015/451 Reparar fuga y recarga de gas  Nclima  791,57 € 6220000 Conservació i reparació 20/8/2015 

2015/452 
Alquiler de grua con cesta , 
para la reparacion del canalon 
de Son Boter  Transnavio 381,15 € 

6210001 Lloguer maquinària i 
renting 20/8/2015 

2015/453 Correspondència massiva juliol 
2015 

Correos y telegrafos, 
SA 61,17 € 6290005 Comunicacions postals 13/8/2015 

2015/454 Material per tenda Ming Productions, SL 251,78 € 6000000 Subministraments tenda 13/8/2015 
2015/455 Quilometratge juny-juliol 2015 Enric Juncosa 40,85 € 6240000 Locomocions personal 13/8/2015 

 
 
La Comissió se n’assabenta. 
 

3.  Donar compte dels nous representants a la Comissió de Govern i Patronat 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern de dia 2 de setembre 2015, que diu així: 
 
De conformitat amb el previst als articles 14, 15, 18 i 19 dels Estatuts  de la  Fundació “Pilar i Joan 
Miró a Mallorca” i d’acord amb l’article 127.1.m de la LRBRL, atribueix a la Junta de Govern la 
designació de representants municipals al òrgans col·legiats de govern o administració dels ens, 
les fundacions o les societats, independentment de la seva naturalesa en que l’Ajuntament sigui 
partícip,  es proposa a l’Ajuntament Ple el següent:  
 
Acord 
 
1. Nomenar vocals en representació de l’Ajuntament al Patronat de la “Fundació Pilar i Joan Miró 
a Mallorca” a: 
 
- Sr. Miquel Perelló Oliver, regidor de l’Àrea Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i 
Política Lingüística 
 
- Sra. Joana Maria Adrover Moyano, regidora de l’Àrea Delegada de Turisme, Comerç i Treball 
 
- Sr. Miquel Comas Oliver, regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial 
 
- Sra. Francisca Niell Llabrés, directora general de Cultura 
 
- Sr. José Javier Bonet Díaz, regidor del Grup Municipal PP 
 
- Sra. Patricia Conrado Quiroga, titular i Bartolomé Cañellas Cardona, suplent, regidors del Grup 
Municipal C’s 
 
- Sr. Antoni Forteza Forteza 
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- Sra. Maria Josep Mulet Gutiérrez 
 
- Sr. Josep Pinya Bonnín 
 
-Un representant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports del Govern d’Espanya 
 
Com a conseqüència dels nous nomenaments cessen els representants municipals anteriors 
Srs./Sres. Fernando Gilet Sancenón, Álvaro Gijón Carrasco, Jesús Valls Flores, Maria José Massot 
Ramis d’Ayreflor, Rosa Vanrell Pons, Antonio Forteza Forteza, Pilar Ribal Simó, Aina Calvo Sastre, 
Francisco Romero Valenzuela i Gudi Moragues Jaulim Du Sautre. 
 
2. Designar com a representants de l’Ajuntament a la Comissió de Govern amb funcions 
executives i de gestió a la Fundació “Pilar i Joan Miró a Mallorca”a: 
 
- Sr. Miquel Perelló Oliver, regidor de l’Àrea Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i 
Política Lingüística 
 
- Sra. Joana Maria Adrover Moyano, regidora de l’Àrea Delegada de Turisme, Comerç i Treball 
 
- Sra. Francisca Niell Llabrés, directora general de Cultura 
 
- Sr. José Javier Bonet Díaz, regidor del Grup Municipal PP  
 
Designar com a substituts en cas de no assistència dels titulars els Srs. Llorenç Carrió Crespí, Sr. 
Miquel Comas Oliver, Sra. Noemí Garcies Artigues i Sra. Patricia Conrado Quiroga. 
 
Com a conseqüència dels nous nomenaments cessen els Sra. Fernando Gilet Sancenón, Álvaro 
Gijón Carrasco, Francisco Romero Valenzuela i Aina Calvo Sastre. 
 
3. Designar com a substitut del batle per actuar de president del Patronat i de la Comissió de 
Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró, al Sr. Miquel Perelló Oliver. 
 
4. Designar com a vicepresident de la Comissió de Govern d’aquesta Fundació a la Sra. Joana 
Maria Adrover Moyano. 
 
5. Comunicar el present acord a la Fundació i als interessats. 
 
6. Donar compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme. 
 
Els vocals nats que formen part de la comissió de govern continuen sense canvis. 
 
 Es dóna per  constituïda la Comissió de Govern 
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4. Establir règim de sessions ordinàries de la comissió de govern 
 
 Es decideix continuar tal com es feia fins ara: el primer divendres de cada mes es farà Comissió 
de Govern en sessió ordinària i se’n fixa l’inici habitual a les 12.30 hores. 
 
A la segona quinzena de novembre, quan estigui enllestit el pressupost per al 2016, es convocarà 
la sessió del Patronat corresponent al 2n semestre de 2015. 

 
5. Donar compte de la contractació dels serveis professionals del bufet legal  
CLADERA&MARTORELL per a la presentació d’un recurs contenciós administratiu. 
 
La directora explica aquest punt: 
 
La directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha modificat el seu règim de contribució a 
la Seguretat Social i ha passat del règim general al règim especial de funcionaris de carrera atesa 
la seva condició de funcionària. 
 
A pesar de les sol·licituds i dels recursos presentats per la Fundació per a recuperar les quotes 
ingressades indegudament en concepte de contribució al règim general, l’11/06/15 la Tresoreria 
General de la Seguretat Social va resoldre desestimar l’escrit de l’anterior president de la 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Sr. Fernando Gilet Sancenón, i comunicà que en un termini 
de dos mesos contra aquesta resolució es pot presentar un contenciós administratiu davant els 
Tribunals. 
 
Atès que es considera procedent i amb garanties d’èxit la presentació d’aquest contenciós 
administratiu, s’acorda aquesta 
 
 Resolució 
 
1. Contractar els serveis professionals del bufet legal CLADERA & MARTORELL, recomanats per la 
gestoria JAIME TOMÁS VIDAL S.L., per a la presentació d’un recurs contenciós administratiu, per 
un import, segons pressupost presentat, consistent en: 
 

• Reclamació de 51.699,15 € 

• Honoraris: 6.182,00 € + imposts aplicables, segons criteris habituals de l’ICAIB, inclou: 
o Estudi i anàlisi del cas relatiu a reclamació de quantitats. 
o Recdacció i presentació de demanda davant jurisdicció contenciosa administrativa. 
o Tramitació judicial. 
o Defensa en acte de judici. 

• Taxes judicials. S’estimen en 458,50 €. 
 
2. Donar-ne compte a la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca a la 
propera reunió. 

 
La Comissió de Govern se n’assabenta. 
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6.   Donar compte de l’inici del procés per a la cobertura de la vacant de conservació. 

 
La directora explica que s’han elaborat les bases, tal com va acordar la Comissió de Govern en el 
seu dia. Indica que el Departament de Cultura les ha revisades i que les passarà al president i a la 
directora general de Cultura perquè les mirin i, si hi donen la seva conformitat, continuarà el 
procediment. 

 
L’interventor exposa que és convenient que es trametin als Serveis Jurídics i a Intervenció. 

 
La Comissió de Govern està d’acord que s’ha de cobrir aquesta vacant, per la qual cosa una 
vegada que s’obtinguin els informes tècnics favorables es durà a la Comissió perquè les aprovi i 
després continuï el procediment amb la seva publicació. 

 
7.  Donar compte de la cobertura de la vacant d’administrador 
 
La directora exposa que el Sr. Prieto es jubila al proper mes d’octubre i que s’han de preparar les 
bases per a la convocatòria. 
 
La Sra. Adrover indica que a la Fundació de Turisme Palma 365 darrerament han redactat unes 
bases per a una vacant d’una persona amb perfil jurídic, que podrien servir de base per a 
confeccionar aquestes. 
 
Demana si és possible que una administrativa de la Fundació que té la titulació corresponent 
assumeixi part d’aqueses funcions fins que es cobreixi, ja que és necessari per al servei. 
 
El president contesta que es pot mirar la seva viabilitat i que es farà una reunió entre la directora 
general de Cultura, la directora de la Fundació i aquesta treballadora per a tractar aquest 
assumpte, i en tot cas es decidirà a la propera Comissió de Govern. 
 

 
8.  Situació actual del conveni col.lectiu de la Fundació  
 
La directora explica la situació actual del conveni i la seva negociació iniciada fa devers dos anys, i 
que actualment està paralitzada a causa de la baixa laboral del representant dels treballadors, de 
llarga durada. Comenta que del Departament de Personal de l’Ajuntament havia elaborat un 
esborrany i s’havia tramès al representant dels treballadors per a continuar les negociacions, 
però no s’ha avançat a causa de la seva baixa laboral. 
 
Finalment, explica que sembla que els treballadors elegiran en breu un nou representant. 
 
S’exposa la necessitat de reiniciar aquestes negociacions i de pactar amb els treballaldors les 
funcions i la seva adaptació a les necessitats de la Fundació. 
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9.  Situació actual de l’equip d’educació. Necessitat contractació educadors 
 
La directora exposa aquest punt. Indica que fa uns dies es va trametre, una vegada feta la 
convocatòria, un informe a tots els membres de la Comissió de Govern, elaborat per la cap del 
Departament Educatiu, en el que es dóna informació dels programes que es duen a terme i 
s’exposa la necessitat de contractar educadors. 
 
Aquest informe, signat per Aina Bibiloni, diu així: 

QUÈ FEIM? 

Oferim tres programes ben diferenciats que atenen a la diversitat del públic que ens visita: 

• programa per a centres educatius: o Pels alumnes: visites i tallers escolars dirigits a educació infantil, primària, secundària, batxillerat, 
cicles formatius de grau mitjà i superior i educació universitàriao Pels professors: seminaris, cicles de conferències, material educatiu, 
tallers... 

• programa per a adults, famílies i nins: tallers familiars, activitats lúdiques, seminaris, cursos... 

• programa social: diferents visites i tallers per a col·lectius amb necessitats educatives específiques. 

El dia a dia: 

El coordinador/a gestiona el programa educatiu i dos educadors amb contractes en pràctiques, realitzen les visites i recolzen tot el 
programa. Setmanalment es realitzen reunions de coordinació i/o seguiment de la programació i els pressupostos amb la cap, la qual 
també s’ocupa de la programació i de les relacions externes (convenis i col·laboracions). 

El programa per a centres educatius enfocat als alumnes ens ocupa la major part del temps. De dimecres a divendres oferim dos torns de 
visites, a les 10h i a les 12h. En qualssevol dels dos torns agafem com a màxim 60 alumnes. Els nostres espais són petits i per tant el que 
fem és dividir aquests 60 alumnes en dos grups. Un grup de 30 comença la visita per l’exterior i el taller Sert, mentre l’altra visita l’interior 
i les sales del museu. Després de 45 minuts fan el canvi d’espai (30 minut si són d’educació infantil). 

És per aquest motiu que necessitem dos educadors. Si no fos així en lloc dels 120 alumnes que ens visiten pràcticament a diari, nomes 
podríem atendre 60. 

Les reserves per aquestes visites les gestionem nosaltres a través de “palmaeduca” un programa informàtic de l’ajuntament, en el que 
també es gestionen visites i activitats a altres institucions de la ciutat. 

Quant als cursos per a professors solen ser horabaixes. 

El programa per a adults, famílies i nins te un horari diferent. Normalment de caps de setmana els tallers familiars: dissabtes i diumenges 
de matí. En aquests tallers contractem educadors de reforç, perquè si no, no podríem complir les activitats restants. Ens hauríem de 
recuperar massa hores. Els cursos o seminaris per adults solen ser horabaixes. 

El programa social, tenim reservat els dimarts per fer totes aquestes visites i tallers especials. 

Quant al disseny de totes aquestes activitats es va combinant, de vegades tot el disseny és de l’equip educatiu, de vegades se comana a 
una persona o empresa externa de la casa i se li dona el suport de l’equip educatiu per desenvolupar-ho i d’altres es fa tot (disseny i 
execució) en col·laboració amb persones externes. 

Hem col·laborat i signat convenis amb diverses institucions al llarg dels últims anys fruit de les quals hem enriquit el programa amb nous 
públics i noves experiències educatives amb aquells sectors més necessitats. 

Actualment tenim convenis o relacions de col·laboració amb: 
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- La ONCE 
- GESMA (Discapacitats psíquics) 
- Mater Misericordiae (Discapacitats físics) 
- UIB (Pedagogia, Ciències de l’educació, Hª de l’Art, Educació Social, Turisme, UOM, etc) 
- ICE 
- CEP 
- SON DURETA (Dp. Transtorns alimentaris) 
- CENTRE PENITENCIARI DE PALMA 
- AJUNTAMENT DE PALMA (Dinàmica Educativa) 
- IMAS 
- Centres d’acollida de menors (Itaca, etc) 

ESTAT DE LA QUESTIÓ 
 
El departament educatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca des de l’any 2012 ha patit dos 
canvis importants: un pressupost reduït a 1000 € (quan abans era de 20.000 €) i uns educadors 
que passaren de ser contractes amb una estabilitat de dos anys a contractes de pràctiques no 
laborals de 9 mesos com a màxim. 
 
Atenent aquestes noves circumstàncies hem intentat mantenir la màxima activitat possible, però 
també hem hagut de remodelar alguns aspectes de les nostres activitats per tal d’adaptar-nos a 
la nova situació.  
 
Hem intentat mantenir al màxim el programa educatiu de la Fundació, que fins ara ha funcionat 
amb fluïdesa i que tant d’anys d’esforç ha costat arrelar en la societat mallorquina. 
 
Hem procurat dur a terme totes les activitats que es podien realitzar amb la feina directa de 
l’equip educatiu i sense contractar projectes externs. 
 
El Programa educatiu de la Fundació s’ha mantingut tant com li han permès els recursos de què 
ha disposat durant aquest any 2015: 
 
Les visites escolars: cada any passen al voltant de 7.000 alumnes, des d’educació infantil fins a 
universitaris. Per tal de mantenir el volum de visites ens és necessari un mínim de dos educadors. 

 
Aquest any ens hem vist obligats a reduir el nombre de visites i només realitzar les reservades fins 
el desembre a traves de Palma Educa, per al curs 2014-2015, perquè des del desembre de 2013 
no hem comptat amb cap educador, ja que tant el SOIB com Recursos Humans de l’Ajuntament 
de Palma consideraren que era insostenible continuar amb aquest tipus de contractacions tan 
precàries per a tasques tan continuades i necessàries, i que calia fer inserció laboral. 

 
De forma temporal es convocà un concurs públic per a cobrir aquest Servei per l’empresa Tres 
Serveis Culturals de gener a juny del 2015, a fi de poder complir el calendari de reserves que 
teníem des del principi de curs. 
 
A més, el mes de febrer la coordinadora del departament, Katia Martorell va demanar una 
excedència per dos anys. 
 
Tot i que amb l’empresa s’han cobert les visites guiades compromeses, vull apuntar que les 
persones contractades per l’empresa ja havien fet pràctiques o estat contractades anteriorment a 
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la Fundació i, per tant, coneixien la casa i el seu funcionament, i això ens ha permès mantenir 
amb èxit la línia de visites. 
 
Malauradament, amb una empresa de serveis ha mancat la participació en la part creativa del 
Departament , la col·laboració en la creació de tallers educatius, de les activitats de creaula, etc. 
Des del mes de febrer fins avui, com a cap del Departament he hagut d’assumir totes les tasques 
de coordinació de les visites, dels tallers familiars, l’atenció de professorat, l’assistència als tallers 
familiars, etc. 
 
Cal dir que si es contracta una empresa per a cobrir les visites guiades no es pot reduir als mesos 
del curs escolar (de setembre a juny) 
 
A l’estiu tenim moltes visites de grups d’estudiants de fora o bé grups d’escoles d’estiu d’arreu de 
Mallorca. Algunes són previsibles perquè telefonen amb antelació; d’altres, però, són imprevists 
que s’han de cobrir en moments de vacances. 
 
Per exemple, aquest any dia 9 de juliol vàrem rebre 72 nins de Queen’s College, el 10 de juliol 
vengueren 100 nins de l’Escola de Son Servera, entre d’altres. 
 
També es realitzaren altres activitats, com diversos concerts d’Escoles de Música, un concert 
benèfic per a Mallorca Sense Fam d’una escola de música, el taller educatiu ESPAI, guanyador de 
la Beca Pilar Juncosa (segona quinzena de juliol) amb menors acollits al Centre Itaca de Sineu, o la 
visita de 15 alumnes de la universitat de Lieja el 30 d’agost. 
 
D’altres activitas també son fora del programa i s’han d’atendre fora d’horari laboral la majoria 
de vegades, com ara unes jornades del CEP el 29 d’abril o visites d’escoles amb necessitats 
especials, com la de l’Institut Bendinat (amb projeccions en anglès, visita, preparació del 
professorat per activitats, etc. 
 
Fent un còmput del que costarien a la Fundació dos educadors interins, és a dir, més o manco 
fixos, que puguin cobrir totes les necessitats del servei del Departament tal com està estructurat 
actualment tenim: 
 
1 TGM a 30 hores setmanals costaria a l’empresa 20.022,15 € de sou brut, a més de 6.807,53 € 
de Seguretat Social (el que hem tingut fins ara amb contractes de pràctiques). 
 
1 TGM a 40 hores setmanals costaria a l’empresa 26.696,10 € bruts anuals a més de 9.076,67 € 
de Seguretat Social (l’ideal). 
 
En el supòsit de contractar les persones a 40 h/setmana podríem ampliar tot el tema de visites a 
d’altres públics (adults locals, grups en reserva en anglès, altres activitats per a adults, etc.) que 
no són escolars i de les quals actualment tenim molta demanda. 

 
En el mes de juny s’ha portat a terme un concurs-oposició per a la substitució de Katia Martorell i 
el finalista ha estat Alejandro Yssassi, el qual està a l’espera de ser contractat a finals de 
setembre, una vegada que la Comissió de Govern ho hagi aprovat. 
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Així mateix, estam a l’espera que la Comissió de Govern autoritzi la creació de les dues places 
d’educador artístic, tal com es va manifestar a la darrera Comissió, i ja tenim preparada la 
convocatòria per a fer-la pública tan aviat com sigui acordat per la Comissió de Govern. 
 
El fet de donar estabilitat al Departament Educatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
crec que seria del tot positiu, tant per a la Fundació com per a la ciutadania de Palma i de tota 
l’illa, ja que el Departament Educatiu, a través de les seves activitats, converteix la Fundació en 
una institució generadora de coneixements, però no tan sols dels que ens transmeten comissaris, 
conservadors, etc., sinó també dels coneixements que genera el públic a través del debat, la 
crítica, la reflexió... Aquesta “mirada pública” parteix de l’experiència individual de cada visitant, 
del seu nivell educatiu o del seu context sociocultural... El contacte directe i l’experiència viscuda 
tots sabem que és el millor que es pot oferir; per tant, només deman que es respecti la voluntat 
de Miró expressada a l’article IV dels Estatuts, quan diu que l’objectiu de la Fundació ha de ser “el 
foment del coneixement artístic, facilitant la labor creadora de futurs artistes, en íntima i 
constant col·laboració amb tots els sectors ciutadans, superant els esquemes museístics 
habituals”. 
 
Els recursos humans són fonamentals per a complir aquests objectius i com més estabilitat i 
compenetració millors resultats se’n desprenen.  
 
No cal esmentar la necessitat de donar feina a joves qualificats. 
 
L’opció de la contractació dels serveis a una empresa, opín que en aquest cas no és la millor opció 
educativa, sinó que solament pot ser la millor opció des d’un punt de vista empresarial. 
 
En aquests moments tenim l’oferta de visites escolars a traves de Palma Educa tancada fins el 
mes de gener de 2016.  
 
Confiem que a partir d’aquest mes es normalitzi la situació de manca de personal i de recursos 
patida per aquest Departament durant tot el 2015. 

 
La demora en la resolució d’aquest tema provocarà una reducció important de visitants a la 
Fundació i també anirà en detriment de les inèrcies amb les escoles que tant d’esforç i temps han 
costat. En cas de no poder contractar els educadors previstos s’haurien de reestructurar de bell 
nou el Departament Educatiu i la seva programació, que fins ara tant d’èxit ha tingut, sent un 
departament punter en l’àmbit educatiu de museus a nivell nacional i internacional. 

 
MONMIRÓ. Mons creatius d’hivern, primavera i tardor: és el programa de tallers familiars, que 
es realitzen els caps de setmana des de gener fins a juny. En total es realitzen 4 tipus de tallers 
diferents (2 per a petits i 2 per a més grans) i hi passen unes 500 famílies com a mínim.  
Es dissenyen des del Departament i/o a partir d’alguna proposta externa interessant, 
subvencionada o en col·laboració amb alguna institució, o bé per la Beca Pilar Juncosa per a un 
projecte educatiu que anualment atorga la Fundació.  
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Aquests tallers familiars estaran centrats amb Miró, ja que no hi ha previsió d’exposicions 
temporals i alhora seran menys tallers dels que es feien fa quatre anys, ja que no es podran 
contractar educadors de reforç com s’havia fet fins ara.  

 
Generalment els Tallers estan plens i hi ha sempre llista d’espera. L’entrada a la Fundació el 
dissabte és gratuïta i es cobren 2 € per infant per a cobrir el material. 

 
Les activitats educatives de Sant Joan: és una jornada lúdica amb diferents tallers artístics per a 
diferents tipus de públic i espectacles infantils, i hi passen al voltant de 200 persones. És dia de 
portes obertes.  
 
Darrerament s’han dissenyat amb els escassos mitjans dels quals s’ha disposat i han estat menys 
en quantitat, sense cercavila ni espectacles infantils; però s’ha mantingut la celebració per la 
tradició i per l’afluència de públic local que suposa.  

 
Assessorament al professorat i préstec de maletes educatives  
 
Continuem amb aquesta tasca. Cada setmana ens visiten professors i mestres interessats en les 
activitats que oferim, els quaderns educatius, les maletes amb els materials de suport, els tallers 
per a escoles, etc. 

 
Tenim a punt el Quadern digital d’obra gràfica, amb activitats relacionades amb els Tallers 
d’Obra Gràfica de Joan Miró. Actualment està penjat al web. Si es pot, ens agradaria poder-lo 
imprimir, igual que els altres tres, per a finalitzar la col·lecció. 
 
Cal consolidar la nova activitat: CREAULA, les visites-taller per a les escoles, activitat que el 
professorat fa temps que ens demana. Aquesta activitat requereix recursos humans i està 
pendent de saber de quins es disposarà. 
 
Realitzar anualment un curs d’obra gràfica per a professors amb la col·laboració del personal de 
taller d’obra gràfica i algun especialista. Aquests darrers anys ha estat impossible dur-ho a terme 
a causa de la reducció de personal, tant del Departament Educatiu com als Tallers d’Obra Gràfica. 
Generalment es feien a la tardor. És una activitat que es fa amb els CEP de Palma i té molta 
demanda. 

 
Voldria proposar mantenir almenys dos tallers d’àmbit social a l’any, i intentar que “la Caixa” o 
alguna altra institució en patrocini almenys un i l’altra sigui el guanyador de la Beca per a un 
projecte educatiu que la Fundació atorga anualment.  

El Departament educatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró té una trajectòria de més de 15 anys, essent puntera i reconegut en tot l’estat 
espanyol, seguint les corrents pedagògiques contemporànies amb l’aplicació a tots els seus projectes dels postulats de la Pedagogia 
Crítica, el Paradigma ecològic i el Constructivisme com a models integradors de l’educació interdisciplinari i interactiva. 

Hem fet arribar Joan Miró i l’art contemporàni a tots els sectors de la societat mallorquina, incloent immigrants i part forana. Es una font 
important de visitants. 

Es tracta d’un departament consolidat, plural, transformatiu, dinàmic i dialògic. Ple d’il·lusions i creativitat que amb més recursos encara 
podria arribar més lluny... i al cap i a la fi és l’empremta que queda de la institució, de l’art i la cultura en les noves generacions d’aquest 
país. 
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El Sr. Juncosa indica que el fundador sempre va donar molta importància a l’aspecte educatiu de 
la Fundació. 

 
El president indica que li agradaria tenir informació sobre l’estadística dels visitants, de quants de 
grups escolars es parla, del nombre d’escolars que visiten la Fundació, i que es faci un estudi de 
costs abans de decidir-se si es fa a través de gestió directa o externament, i que es quantifiqui el 
nombre d’hores a contractar i si han de ser en règim de 30 o de 40 hores setmanals. 
 
La Sra. Niell apunta la possibilitat de contractar auxiliars tècnics o monitors en lloc de tècnics de 
grau mitjà, amb coherència amb l’organigrama general de la Fundació i el conveni col·lectiu. 

 
La directora exposa els pros i contres d’aquests perfils i explica l’actual organigrama del 
Departament d’Educació. 
 
S’acorda que mentre s’estudia el perfil d’aquestes places que s’incorporaran al nou conveni i 
també, si s’esacau, en els pressuposts del 2016, es faci una contractació menor a través d’una 
empresa per un termini de 3 mesos, amb anunci previu al perfil del contractant del web de la 
Fundació. 
 
10. Aprovació proposta d’adjudicació concurs per a l’explotació bar cafeteria de la  

Fundació. 
 

La directora exposa aquest punt. 
 
El president de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca donà compte el 8 de juny de 2015 dels 
plecs de clàusules administratives particulars que, a més de les prescripcions tècniques que 
havíen de regir el contracte del SERVEI DE BAR-CAFETERIA DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A 
MALLORCA, amb un cànon anual mínim de 10.000,000 € (IVA exclòs). 
  
El concurs va ser publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 104, d’11 de juliol de 2015. La 
Mesa de Contractació va tramitar l'expedient i el dia 31 de juliol de 2015 acordà elevar a l'òrgan 
de contractació (la Comissió de Govern) la proposta d'adjudicació a SOARES DA COSTA, LEANDRO. 
 
Per aquest motiu, i conformement a l'establert a l'article 19.f dels Estatuts d'aquesta Fundació, 
relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern i a la base 20a d'execució del vigent Pressupost, 
la directora que subscriu proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent: 
 
Acord 
 

1r. ADJUDICAR a SOARES DA COSTA, LEANDRO (DNI 45.693.783M), amb domicili al carrer Pingüí, 
núm. 42, blq. 14, 3r B, Can Pastilla 07610, la cobertura del SERVEI DE BAR-CAFETERIA DE LA 
FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA, amb un cànon anual de 11.000,00€ (base) més 
2.310,00 € (21 % IVA) = 13.310,00 € (amb IVA inclòs). 
 
2n. D’acord amb l’art. 140 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
requerir l’adjudicatari perquè, en un termini no superior a deu (10) dies hàbils, comptadors des 
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de l’endemà d’haver-se publicat aquesta adjudicació en el perfil del contractant, d’acord amb 
l’art. 135.3, formalitzi el contracte. 
 
3r. Publicar aquesta adjudicació al Perfil del Contractant. 

 
S’aprova per unanimitat aquest punt. 

 
11. Aprovació contractació TGM Educació artística 
 
La directora explica aquest punt. 
 
Atesa la vacant existent a la plantilla del personal laboral al servei d’aquesta Fundació, 
corresponent al TGM d’educació artística, adscrita al departament d’Educació, Acció i Difusió 
Cultural ,arran de l’excedència per un període de dos anys del TGM que ocupava aquesta plaça, 
s’inicià el procés de selecció mitjançant el procediment de concurs-oposició. Les bases 
corresponents es publicaren al BOIB núm. 73, de 16 de maig. 
 
Havent finalitzat aquest procés, la comissió seleccionadora designada per a conduir aquest 
concurs-oposició acordà el passat 4 d’agost proposar a aquesta Comissió de Govern la 
contractació del Sr. Alejandro de Ysasi Alonso (DNI núm. 43128297P). 
 
Per aquest motiu, i d’acord amb l’article 19.f dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les 
atribucions de la Comissió de Govern, i la base 20a d'execució del vigent pressupost, a instància 
dels serveis de gestió econòmica d'aquesta Fundació la directora que subscriu proposa a la 
Comissió de Govern que adopti el següent: 
 
Acord 
 
1r. Contractar el Sr. Alejandro de Ysasi Alonso (DNI núm. 43128297-P) com a TGM educació 
artística en contracte d’interinitat per a substitució, adscrit al Departament DEADC. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt. 

 
12. Acord aprovació pagament premi Calcografia Nacional 2014 i 2015 
 
La directora explica aquest punt. 
 
Reunit el jurat del “Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2014 y 2015”, dotat amb la 
matrícula gratuïta d’un dels cursos que es duran a terme als tallers de la Fundació Pilar i Joan 
Miró i un premi de 1.000 € per a cada gardonat, convocat per la Calcografia Nacional de la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de San Fernandoi la Reial Casa de la Moneda, amb la col·laboració de la 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca va acordar per unanimitat premiar les obres de Silvia 
Pascual Horas i Maria José Planells Martínez (2014) i a Francisco Mayor Maestre i Fernanda 
Staude (2015) 
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La Fundació Pilar i Joan Miró es farà càrrec del premi atorgat a Mª José Planells Martínez (2014) i 
Fernanda Staude (2015) 
 
Per aquest motiu, i d’acord amb l’article 19.f dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les 
atribucions de la Comissió de Govern, i la base 20a d'execució del vigent pressupost, a instància 
dels serveis de gestió econòmica d'aquesta Fundació, la directora que subscriu proposa a la 
Comissió de Govern que adopti el següent: 
 
Acord 
 
1r. Otorgar el premi “Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores” a María José Planells 
Martínez (2014) i a Fernanda Staude (2015) de la matrícula gratuïta d’un curs dels taller de la 
Fundació i l’abonament de 1.000 €, amb càrrec a la partida 6500001 Premis, Beques i Ajudes Pilar 
Juncosa & Sotheby’s del vigent pressupost 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt. 

 
13. Acord adquisició cafetera per a la cafeteria de la Fundació . 

 
La directora exposa aquest punt. 
 
El passat mes de juliol la cafetera de la cafeteria de la Fundació Pilar Joan Miró a Mallorca es va 
avariar. La màquina era un model de la marca Faema de l’any 1988. El tècnic va informar que ja 
no es fabricaven recanvis d’aquest model i que per tant la màquina no tenia solució. 
 
Per aquest motiu es va optar amb caràcter urgent per l’adquisició d’una nova cafetera 
automàtica L’ANNA II a Cafe Rico, SL per un import de 1.802,90 €, IVA inclòs. 
 
Per aquest motiu, i d’acord amb l’article 19.f dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les 
atribucions de la Comissió de Govern, i la base 20a d'execució del vigent pressupost, a instància 
dels serveis de gestió econòmica d'aquesta Fundació, la directora que subscriu proposa a la 
Comissió de Govern que adopti el següent: 
 
Acord  
 
1r. Aprovar el pagament de la cafetera automàtica L’ANNA II a Cafe Rico, SL per un import de 
1.802,90 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 213001 Maquinària. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt. 

 
14. Informe directora 

 
Exposa que actualment, a causa de diverses exposicions que es fan a l’exterior, com les d’Itàlia, 
Amsterdam, es disposa de poca obra a la Fundació. Demana a la família que accedeixi a la 
pròrroga fins el mes de març de la cessió de les obres que amb motiu de “La llum de la nit” va 
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deixar o, si s’escau, d’altres. Comenta que la Fundació assumirà les despeses de 
l’assegurança,transport, desmuntatge i entrega d’aquestes obres. 
 
El Sr. Punyet contesta afirmativament i que si alguna ja està compromesa per a altres exposicions 
n’aportarà d’altres. 
 
Respecte del taller Sert, la directora comenta els desperfectes d’aixecament del sòl i altres 
problemes estructurals existents. Diu que s’ha enviat un escrit al regidor d’Infrastructures perquè 
un tècnic municipal faci un informe i s’arreglin aquests desperfectes tot d’una que sigui possible. 
Indica que ara, en els propers mesos, seria una bona època per a realitzar aquestes obres ja que 
baixa el nombre de visitants i hi ha molta d’obra en exposicions a fora, per la qual cosa l’espai 
està més descongestionat. 
 
El Sr. Juncosa demana si hi ha pressupost disponible per a aquesta reforma i qui és l’arquitecte 
que la dirigeix. 
 
La directora contesta que en el pressupost del 2016 sí que n’hi haurà i que l’arquitecte municipal 
és Antoni Sbert. 
 
El president comenta que farà gestions amb el regidor d’Infraestructures per a agilitar el tema. 
 
15. Informe president 

 
El president exposa que el contracte de la directora gerent finalitza el 31-12-2015 i assenyala que 
després de valorar la possibilitat de pròrroga s’ha considerat més adient fer una convocatòria 
pública d’acord amb l’art 22 dels Estatuts, per la qual cosa demana l’opinió dels membres de la 
Comissió de Govern. 
 
Indica que les bases seran similars a les del 2011, es publicaran al BOIB i el sou serà semblant al 
d’ara i coincideix amb el dels coordinadors generals municipals. 
 
Es parla del perfil artístic, i també juridicocomptable i de gestió que hauria de tenir el nou 
responsable de la direcció. 
 
Després explica que la Regidoria de Cultura elaborarà les bases, es trametran a tots els membres 
de la Comissió de Govern perquè hi facin les aportacions que considerin adients i es publicarà al 
web i BOIB perquè durant 20 dies es presentin els candidats que hi estiguin interessats, amb els 
projectes de gestió, i posteriorment la Comissió de Govern, ajudada per experts, si així es 
considera oportú, s’entrevistarà amb els candidats i elegirà el nou director. 
 
El president exposa que el contracte seria inicialment per dos anys, prorrogable per altres dos 
anys més. Per tant, es demanarà que presentin un projecte per als dos propers dos anys. 
 
Después de ratificar la urgència per unanimitat s’acorda, també unànimament, facultar el 
president perquè elabori les bases agafant com a base les de la darrera convocatòria del 2011 i 
que, una vegada redactades, es passin als membres de la Comissió de Govern perquè hi facin les 



 

 24 

al·legacions i els suggeriments que considerin adients, i posteriorment es publiquin al web de la 
Fundació, al BOIB i a d’altres mitjans de difusió que es considerin convenients, i fixant un un 
termini de 20 dies per a la presentació de candidatures/projectes. 
 
En aquests moments es fa el preavís previst al conveni a la Sra. Elvira Cámara, que és present a la 
reunió, i se li notifica que el seu contracte que expira a finals del 2015 no serà prorrogat i se li 
agraeixen els serveis prestats. 
 
El Sr. Punyet, el president i diversos dels assistents agraeixen la feina i la dedicació de la Sra. 
Cámara durant aquests darrers quatre anys al front de la Fundació. 
 
 
El secretari delegat                    Vist i plau 

         El president 
 
 

Antoni Pol Coll                 Miquel Perelló Oliver 
 


