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Extracte de l’Acta de la Comissió de Govern de la F undació Pilar i Joan Miró a Mallorca  
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 106/2017  
Caràcter: ordinària  
Data: 3 de novembre de 2017  
Horari: de 8.32 a 10.26 h  
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)  
 
Assistents  
 
Llorenç Carrió Crespí, president, vocal de l’Ajuntament  
Francisca Niell Llabrés, vocal de l’Ajuntament 
Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l’Ajuntament  
Joan Punyet Miró, vocal nat  
Pilar Ortega Chapel, vocal nada  
Àngel Juncosa Aysa, vocal nat  
Lola Fernández Jiménez, vocal nada  
Francisco Copado Carralero, director gerent de la Fundació  
Catalina Pascual Ripoll, per delegació de l’interventor  
Francisca Arbona Serra, secretària delegada 
 
Absents: José Javier Bonet, regidor vocal de l’Ajuntament 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 105 (06/10/2017). 
2. Donar compte de les resolucions del president i el director. 
3. Donar compte de la cancel·lació de l’exposició del 40è aniversari del Centre d’Estudis Catalans 
de París. 
4. Donar compte al Consell de Mallorca de la sol·licitud d’intervenció d’urgència de la teulada de 
Son Boter. 
5. Donar compte de la carta de renúncia com a membre de la Comissió de Govern. 
6. Aprovació de l’ampliació del préstec d’obres a l’IVAM. 
7. Aprovació de la modificació de dates de l’exposició al Centre Botín. 
8. Aprovació del préstec d’obres a les Galeries Nationales du Grand Palais de París.  
9. Aprovació de preacord de “Miró à Majorque. Un esprit libre” al Museu Nacional de Belles Arts de 
Quebec (MNBAQ). 
10. Aprovació de la coproducció de l’exposició de fotografia “Al detall. Fotografies de Juan Baraja i 
Rif Spahni”. 
11. Aprovació de la proposta d’adjudicació, el requeriment de documentació al licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, l’adjudicació i la formalització del contracte del 
concurs d’assistència i atenció al visitant de l’FPJM (exp. 2017-03). 
12. Aprovació de l’auditoria externa dels comptes anuals de l’exercici 2017. 
13. Aprovació de l’abonament de la darrera part de la paga retinguda el 2012 al personal de la     
Fundació. 
14. Aprovació de la reforma de la cafeteria. 
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15. Informe del director. 
16. Informe del president. 
17. Torn obert de paraules. 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 105 (06/10/20 17) 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 105, corresponent a la sessió de 6 d'octubre 
de 2017.  
 
 2. Donar compte de les resolucions del president i  el director 
 
El director informa de les resolucions d’aquest mes.  
 
A. Resolucions del president  
 
 

“NÚM. 
RESOL
UCIÓ 

CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT PARTIDA DATA 

2017/47 Servei de neteja 
setembre 2017 

TRANSLIMP 
CONTRACT 
SERVICES 

3.547,34 
€ 

622000.3 
Servei de 
neteja 

14/9/201
7 

2017/48 

Factura elèctrica 
comptador Nº 
04319079 - mes 
de juliol 2017 Endesa 

6.226,21 
€ 

628000.1 
Subministrame
nt energia 
elèctrica 

28/8/201
7 

2017/49 
Servei de 
vigilància 
setembre 2017 TRABLISA SA 

18.584,9
0 € 

629000.16 
Seguretat 

17/10/20
17 

2017/50 Assistència i 
atenció al visitant 
setembre 2017 ATESE SL 

9.596,68 
€ 

629000.10 
Assistència i 
atenció als 
visitants 

17/10/20
17 

2017/51 

Factura elèctrica 
comptador Nº 
04319079 - mes 
de setembre  
2017 Endesa 

4.550,39 
€ 

628000.1 
Subministrame
nt energia 
elèctrica 

13/10/20
17 

2017/52 1ª Part Premi 
Pilar Juncosa i 
Sotheby's 2017 

Ignacio Martín 
Gomez 

6.000,00 
€ 

605000.1 
Premis, 
beques i 
ajudes Pilar 
Juncosa 

26/10/20
17” 

 
 
B. Resolucions del director 
 
 

“NÚM. 
RESOLUCIÓ CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT PARTIDA DATA 

2017/633 Connectors femella-
femella RJ45 Mallorca Electrónica 23,85 € 

629000.17 Consumibles 
informàtica 25/9/2017 

2017/634 Articles Miro per tenda Art-tic 2.300,76 € 
600000.1 
Subministraments tenda 18/9/2017 
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2017/635 Passar VHD a DVD Mallorca Video 81,00 € 2421.1 Fons fotogràfic 14/9/2017 

2017/636 Material Takker 
Cal·ligrafia Paz Alomar 108,90 € 

629000.7 Cursos tallers 
d'obra gràfica 13/9/2017 

2017/637 

Honoraris T3 
Enquadernació 
impartit per Paz 
Alomar Paz Alomar 1.530,00 € 

629000.7 Cursos tallers 
d'obra gràfica 13/9/2017 

2017/638 
Còpies a facturar de la 
impressora C5030I 
agost 2017 Canon España S.A. 22,66 € 

629000.12 Material 
oficina 14/9/2017 

2017/639 
Assessoria fiscal, 
mercantil i comptable 
agost 2017 BUFIRO 614,68 € 

623000.2 Estudis i 
treballs tècnics 15/9/2017 

2017/640 
Bitllet d'avió d'Aurora 
Zubillaga (jurat Premi i 
Beques) Viatges Badia 165,00 € 

629000.19 Despeses 
jurats premis i beques 11/9/2017 

2017/641 
Traducció anglès de: 
NORMES D’OBLIGAT 
COMPLIMENT Rachel Waters 58,10 € 

629000.6 Activitats 
didàctiques 11/9/2017 

2017/642 
Còpies a facturar de la 
impressora C5235i 
agost 2017 Canon España S.A. 138,36 € 

629000.12 Material 
oficina 12/9/2017 

2017/643 

Factura de agua del 
comptador núm. EL 
13079159Talleres 
gràfics. Saridakis 35 
corresponent al 
període del 14-06-17 
al 11-08-17 Emaya  485,40 € 

628000.2 
Subministrament 
d'aigua 14/9/2017 

2017/644 

Factura de agua del 
comptador núm. FL 
14012048. Ca´n 
Estade 15 
corresponent al 
període del 10-06-17 
al 11-08-17 Emaya  1.821,13 € 

628000.2 
Subministrament 
d'aigua 14/9/2017 

2017/645 

Factura de agua del 
comptador núm. EL 
13009395. Saridakis 
29 corresponent al 
període del 14-06-17 
al 11-08-17 Emaya  537,18 € 

628000.2 
Subministrament 
d'aigua 14/9/2017 

2017/646 Carpetes projectes 
per arxivar Carlin 188,45 € 

629000.1 
Subministraments 
diversos 8/9/2017 

2017/647 

Adquisició nous 
explosors sistema 
automàtic extinció 
cambres de seguretat Chubb-Parsi 568,13 € 

622000.9 
Contraincendis 26/6/2017 

2017/648 Memory Game Miró Art Keeping 271,81 € 
600000.1 
Subministraments tenda 2/10/2017 

2017/649 Llibre Miro Music Editorial ALREVES 324,99 € 
600000.1 
Subministraments tenda 25/9/2017 

2017/650 
Telèfon mòbil del 18 
Agost al 17 de 
setembre  

Telefónica Móviles 
España, S.A. 50,70 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques 2/10/2017 
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2017/651 
Compra emulsió per 
taller serigrafia MarserBCN 100,01 € 

629000.7 Cursos tallers 
d'obra gràfica 27/9/2017 

2017/652 

Compra de vernís per 
els taulons dels tallers 
gràfics y gris forja per 
als passamans  Bendix 67,00 € 

62200.10 Manteniment i 
reparacions 
infraestructures 26/9/2017 

2017/653 
Suscripció El Mirall Associació El Mirall 50,00 € 2420.1 Fons bibliogràfic 

2/10/2017 
 
 

2017/654 Suscripció Sibilina Sibilina, s.l.u. 60,00 € 2420.1 Fons bibliogràfic 3/10/2017 

2017/655 
Manteniment a punt 
període del 13-08-17 
al 13-09-17 Endesa 15,71 € 

628000.1 
Subministrament 
energia elèctrica 25/9/2017 

2017/656 Begudes per Comissió 
de Govern setembre 

Cafeteria de la 
Fundació 39,60 € 

627000.1 Atencions 
protocol·làries 29/9/2017 

2017/657 
Compra material 
takller Cal·ligrafia i 
enquadernació Bendix 219,08 € 

629000.7 Cursos tallers 
d'obra gràfica 28/9/2017 

2017/658 Compra rsta davantals 
per Tallers Uniforma-t, SL 49,56 € 

629000.7 Cursos tallers 
d'obra gràfica 13/9/2017 

2017/659 Ajuda mèdica per 
implant  Roser Salmoral 94,12 € 

649000.1 Ajudes 
mèdiques personal 
laboral 4/10/2017 

2017/660 Quilometratge de juliol 
a setembre 2017 Javier Costa 35,15 € 

624000.2 Locomocions 
personal 28/9/2017 

2017/661 
Ajuda mèdica per 
muntura(46,14) i 
vidres (23,08 x2) X 2 Mª Antonia Artigues 184,60 € 

649000.1 Ajudes 
mèdiques personal 
laboral 25/9/2017 

2017/662 Articles Miro per tenda 
Ming Productions 
S.L. 601,67 € 

600000.1 
Subministraments tenda 28/9/2017 

2017/663 Articles Miro per tenda 
Ming Productions 
S.L. 1.016,76 € 

600000.1 
Subministraments tenda 28/9/2017 

2017/664 Assegurança equips 
electrònics 

AXA Seguros 
Generales 1.775,83 € 

625000.1 Assegurances 
vàries 21/9/2017 

2017/665 

Material Programa 
Educatiu i Social 
2017-2018: Velcro 
10m;Enquadernadors 
metàl·lics; Paper 
continu 25mx1m blanc  

De Salabert e hijos 
SA 23,27 € 

629000.6 Activitats 
didàctiques 26/9/2017 

2017/666 

Clauers porta 
etiquetes petició 
realitzada per el 
departament de 
col·leccions Ferreteria kompas 11,10 € 

62200.10 Manteniment i 
reparacions 
infraestructures 21/9/2017 

2017/667 Material per 
farmaciola fundació 

Farmacia Sant 
Miquel,29 13,29 € 

629000.1 
Subministraments 
diversos 20/9/2017 

2017/668 
Fra. setembre 2017, 
Honoraris seg. soc. 
agost 2017 

Jaime Tomás Vidal, 
SL 282,05 € 

623000.2 Estudis i 
treballs tècnics 21/9/2017 

2017/669 Taxis Elena Ruiz (jurat 
Premi i Beques) Elena Ruiz 55,30 € 

629000.19 Despeses 
jurats premis i beques 28/9/2017 

2017/670 Sanció tributària  AEAT 225,00 € 631000.1 Tributs 3/10/2017 

2017/671 Adhesius fulletons 
corporatius Imprenta Bahia 732,06 € 

627000.2 Publicitat i 
màrqueting 25/10/2017 
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actualitzacions tarifes 

2017/672 

Cocktail en motiu 
entrega Premi i 
Beques Pilar Juncosa 
i Sotheby's Es Rebost 230,00 € 

627000.1 Atencions 
protocol·làries 26/10/2017 

2017/673 
Disseny gràfic imatge 
expositiva Miró mai 
vist Studio Gris 2.856,70 € 

629000.9 Exposicions 
internes 9/10/2017 

2017/674 
FRA 0137/17 Disseny 
i arts finals anunci 
publicitari MMV Studio Gris 424,00 € 

627000.2 Publicitat i 
màrqueting 10/10/2017 

2017/675 
disseny i maquetació 
extra de cartel·les per 
Miró mai vist Studio Gris 466,40 € 

629000.9 Exposicions 
internes 6/10/2017 

2017/676 Dinar membres jurat 
Premi i Beques 

Restaurante La 
Greppia 176,85 € 

627000.1 Atencions 
protocol·làries 9/10/2017 

2017/677 1er pagament 
honoraris Guia FPJM Rafa Roses 2.120,00 € 

600000.1 
Subministraments tenda 26/10/2017 

2017/678 Articles Miro per tenda 
Ming Productions 
S.L. 2.302,39 € 

600000.1 
Subministraments tenda 9/10/2017 

2017/679 Articles Miro per tenda 
Ming Productions 
S.L. 448,67 € 

600000.1 
Subministraments tenda 9/10/2017 

2017/680 
Correspondència 
massiva setembre 
2017 Correos 2,60 € 

629000.15 
Comunicacions postals 17/10/2017 

2017/681 Consum telefonia fixa 
setembre 2017 

Telefónica de 
España, SA 1.352,38 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques 9/10/2017 

2017/682 
Aigua pel personal 

Eden Springs 
España S.A.U. 192,50 € 

629000.1 
Subministraments 
diversos 9/10/2017 

2017/683 

Treballs de 
manteniment de 
jardineria 
corresponent al mes 
de setembre  Gruposifu 1.902,06 € 622000.8 Jardineria 18/10/2017 

2017/684 
Vigilància extra 
activitats setembre 
2017 TRABLISA 180,97 € 

629000.3 Activitats 
Culturals 18/10/2017 

2017/685 Atenció extra 
setembre 2017  ATESE 11,99 € 

629000.3 Activitats 
Culturals 18/10/2017 

2017/686 
Ajuda mèdica per 
empastament (dent 
47) Mª Teresa Ques 45,00 € 

649000.1 Ajudes 
mèdiques personal 
laboral 6/10/2017 

2017/687 Ajuda mèdica per 
endodòncia (dent 46) Mª Teresa Ques 49,00 € 

649000.1 Ajudes 
mèdiques personal 
laboral 6/10/2017 

2017/688 Ajuda mèdica per 
empastament complex 
(dent 46) Mª Teresa Ques 47,05 € 

649000.1 Ajudes 
mèdiques personal 
laboral 

6/10/2017 
 
 
 

2017/689 
Ajuda mèdica per 
empastament complex 
(dent 24) Mª Teresa Ques 47,05 € 

649000.1 Ajudes 
mèdiques personal 
laboral 

6/10/2017 
 
 

2017/690 Ajuda mèdica per 
empastament Mª Teresa Ques 47,05 € 

649000.1 Ajudes 
mèdiques personal 6/10/2017 
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(dent:37) laboral 

2017/691 
Quilometratge Pere 
Manel Mulet de juliol a 
octubre 2017 Pere Manel Mulet  21,35 € 

624000.2 Locomocions 
personal 9/10/2017 

2017/692 Begudes per Comissió 
de Govern octubre 

Cafeteria de la 
Fundació 39,60 € 

627000.1 Atencions 
protocol·làries 19/10/2017 

2017/693 1ª Part Beca Tallers 
2017 

Esteban Ferrer i 
Borja Moreno 500,00 € 

605000.1 Premis, 
beques i ajudes Pilar 
Juncosa 26/10/2017 

2017/694 1ª Part Beca Tallers 
2017 Elian Stolarsky 500,00 € 

605000.1 Premis, 
beques i ajudes Pilar 
Juncosa 26/10/2017 

2017/695 1ª Part Beca Casa 
Velázquez Antonio Guerra 1.000,00 € 

605000.1 Premis, 
beques i ajudes Pilar 
Juncosa 26/10/2017 

2017/696 
1ª Part Beca SLADE 

Sakia del Cristo 
Rodríguez 1.500,00 € 

605000.1 Premis, 
beques i ajudes Pilar 
Juncosa 26/10/2017” 

 
La Comissió de Govern se n'assabenta. 
 
3. Donar compte de la cancel·lació de l’exposició d el 40è aniversari del Centre d’Estudis 
Catalans de París 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta. 
 
4. Donar compte de la sol·licitud d’intervenció d’u rgència de la teulada de Son Boter al 
Consell de Mallorca 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta. 
 
5. Donar compte de la carta de renúncia com a membr e de la Comissió de Govern 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta. 
 
6. Aprovació de l’ampliació del préstec d’obres a l 'Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 
 
Es proposa, amb l’informe previ de la conservadora de l’FPJM: 
 
"1r. Aprovar el préstec de l’ampliació de les obres sol·licitades per a l’exposició ‘Joan Miró: orden y 
desorden’ a l’Institut Valencià d’Art Modern IVAM, del 15 de febrer al 17 de juny de 2018. 
 
2n. Aprovar un fee de 2.250 € pel préstec de les quinze obres a l’Institut Valencià d’Art Modern, 
que s’abonaran a la partida 705000003/705000004 Serveis (organització d’exposicions)." 
 
Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
7. Aprovació de la modificació de les dates de l’ex posició al Centre Botín 
 
Es proposa, amb l’informe previ de la conservadora de l’FPJM: 
 
“Aprovar el canvi de dates per a l'exposició ‘Joan Miró: Escultures 1928-1982’ al Centre Botín de 
Santander, prevista inicialment del 16 de febrer al 13 de juny de 2018, per les dates definitives del 
23 de març al 2 de setembre de 2018, limitant el període de préstec de l'escultura Maternité a tres 
mesos, fins al 13 de juny de 2018.” 
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Es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
8. Aprovació de la sol·licitud de préstec d’obres a l Grand Palais de París 
 
Es proposa, amb l’informe previ de la conservadora de l’FPJM: 
 
“1r. Aprovar el préstec de les obres Untitled, 1974, oli acrilic i guix damunt tela, i Oiseau Solaire, 
1966, bronze, a les Galeries Nationales du Grand Palais per a l’exposició ‘Miró, la couleur de mes 
rêves’, que s’inaugurarà el dia 3 d’ octubre de 2018 a París i romandrà oberta fins al 4 de febrer de 
2019. 
 
2n. Aprovar un fee de 20.000 € per al préstec d’obres a les Galeries Nationales du Grand Palais, 
que s’abonaran a la partida 705000003/705000004 Serveis (Organització Exposicions).” 
 
Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
9. Aprovació del preacord per a l’exposició “Miró à  Majorque. un esprit libre” al Museu 
Nacional de Belles Arts de Quebec (MNBAQ)  
 
Es proposa, amb l’informe previ de la conservadora de l’FPJM: 
 
“1r. Aprovar el preacord de l’exposició ‘Miró à Majorque. Un esprit libre’ al Museu Nacional de 
Belles Arts de Quebec (MNBAQ), del 30 de maig al 8 de setembre de 2019. 
 
2n. Aprovar un fee de 120.000 €, que inclou el 5% per a Successió Miró en concepte de drets per  
la cessió temporal de les obres en dipòsit incloses a l’exposició, per l’organització de l’exposició, 
que s’abonaran a la partida 705000003/705000004 Serveis (Organització Exposicions). 
 
3r. Aprovar un fee de 30.000 € en concepte de lloguer i fabricació/modificació de caixes.” 
 
Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
10. Aprovació de la coproducció amb el Casal Soller ic de l’exposició de fotografia “Al 
detall. fotografies de Juan Baraja i Rif Spahni”  
                                               
Es proposa: “Aprovar la coproducció, juntament amb el Casal Solleric, de l'exposició "Al detall. 
Fotografies de Juan Baraja i Rif Spahni”, que es durà a terme al Casal Solleric, del 29 de juny al 2 
de setembre de 2018, amb un cost per a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca de 14.000 €, 
previst a la partida 62900021, Exposicions exteriors, del Pressupost per a l'exercici 2018." 
 
Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
11. Aprovació de la proposta d’adjudicació, el requ eriment de documentació al licitador que 
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjo sa, l’adjudicació i la formalització del 
contracte del concurs d’assistència i atenció al vi sitant de la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca (exp. 2017-03)  
 
 Es proposa: 
 
"1.    Aprovar la proposta d’adjudicació raonada de la Mesa de contractació, en el sentit d’adjudicar 

aquest contracte a favor d’ACCIONA FACILITY SERVICES, SA , per un import total (IVA 
inclòs) de 249.515,16 €, una duració de dos anys prorrogables anualment o per fraccions fins 
a arribar al termini màxim de pròrroga indicat per 2 anys més, i amb les declaracions 
responsables següents: 

·     Percentatge superior al 50% de contractació indefinida entre la plantilla que executarà 
el contracte 
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·     Percentatge de dones superior al 50% en càrrecs directius 
·     La formació contínua de les persones que executaran el contracte 

 
La despesa derivada d’aquesta contractació, per import de 249.515,16 € (IVA inclòs) es 
distribuirà al pressupost de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, al compte comptable 
629000010 - Assistència i atenció al visitant, de la següent manera: 
Any Total (IVA inclòs) Compte comptable 

  

2017 

1 mes, desembre 

8.592,12 € + 1.804,34 € (IVA) = 10.396,46 € 
622000010 

  

2018 

12 mesos, de gener a desembre 

103.105,44 € + 21.652,14 € (IVA) = 124.757,58 €  
622000010 

2019 
11 mesos, de gener a novembre 

94.513,32 + 19.847,80 € (IVA) = 114.361,12 € 
622000010 

  

2.     Atesa la proposta de la Mesa de Contractació del punt 1r, requerir el licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa (ACCIONA FACILITY SERVICES, SA) que, 
en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia en què rebi el requeriment, 
presenti la documentació que s’especifica a la clàusula IV del Plec de clàusules 
administratives particulars (segons el que es disposa al punt IV dels Plecs i a l’article 151.2 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic). 

 
3.     Si no es compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat al punt 2, s’entendrà 

que el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas es demanarà la mateixa documentació 
al licitador següent, per l’ordre en què s’hagin classificat les ofertes (segons el que es disposa 
al punt IV dels Plecs i a l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic). 

 
4.     Adjudicar el contracte en els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació 

esmentada al punt 2 (segons el que es disposa al punt V dels Plecs i a l’article 151.3 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic). 

 
5.     Desafectar l’import sobrant de la partida 622000010 del Pressupost de despeses de 2017. 
 
6.     Notificar l’adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar l’adjudicació al perfil del 

contractant (segons el que es disposa al punt V dels plecs i a l’article 151.4 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic). 

 
7.     D’acord amb el punt V dels Plecs i l’art. 156.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, requerir  
l’adjudicatari que, en un termini no superior a quinze (15) dies hàbils, comptadors des de 
l’endemà d’haver-se publicat aquesta adjudicació en el Perfil del Contractant, formalitzi el 
contracte. 

 
8.     Publicar la formalització del contracte al Perfil del Contractant, al BOE i al DOUE (segons el 

que es disposa a l’article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
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s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic).” 
 

El director hi afegeix que ha demanat a les treballadores i als treballadors d'ATS informació 
respecte de les demandes dels visitants, i que en aquests moments es presenten una sèrie de 
propostes tant per al taller Sert com per a Son Boter. 
 
Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.  
 
12. Aprovació de la contractació d’una auditoria ex terna de comptes de l’exercici 2017 
 
Es proposa, amb l’informe previ de l'administradora de l’FPJM: 
 
“Aprovar la realització de l’auditoria externa dels comptes anuals de l’exercici 2017 a la companyia 
AUREN PALMA per un import de 3.600 € + IVA, amb càrrec a la partida 623000002, Estudis i 
treballs tècnics, del vigent Pressupost." 
 
Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.  
 
13. Aprovació de l’abonament de la darrera part de la paga extraordinària retinguda el 2012 
 
Es proposa: 
“Aprovar l’abonament de la darrera part de la paga retinguda el 2012 al personal de la Fundació, 
de 7.561,17 €, amb càrrec a la partida 641000.1, Altres indemnitzacions, segons la taula següent, 
a la nòmina del mes de desembre.”  
 
Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.  
 
14. Aprovació de la reforma de la cafeteria 
 
Es proposa, amb l’informe previ de l'administradora de l’FPJM: 
 
“1. Aprovar la reparació del conducte general de desguàs de la cafeteria amb l’empresa AC 
Reformas per un import total de 5.447,72 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
622000000010,Manteniment i reparacions d’infraestructures.”  
 
Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.  
 
15. Informe del director  
 
16. Informe del president 
 
17. Torn obert de paraules 
 

Els assistents estableixen que la pròxima sessió de la Comissió de Govern tindrà lloc dia 1 de 
desembre a les 11 n, en segona convocatòria i, la sessió del Patronat, a les 12.30 h, també en 
segona convocatòria. 
 
La secretària delegada       Vist i plau  
         El president  
 
 
 
 
Francisca Arbona Serra      Llorenç Carrió Crespí  
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