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Extracte Acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

Identificació de la sessió  

Núm.: 119/2019 

Caràcter: ordinària  

Data: 25 de febrer de 2019 

Hora: 8:30 hores 

Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

 

Assistents 

Llorenç Carrió Crespí, president, vocal de l’Ajuntament  

Francisca Niell, vocal de l’Ajuntament 

Pilar Ortega Chapel, vocal nada 

Maria Dolors Juncosa, vocal nada 

Joan Punyet Miró, vocal nat  

José María Pardo Falcon, vocal nat 

Sra. Lola Fernàndez, vocal nada, actua  en el seu nom per delegació el Sr. Joan Punyet Miró. 

 

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació  

Rafael Calle Castañeda, secretari delegat 
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Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 118 de data  25 de gener de 2019 

2. Donar compte de les resolucions de president i director 

3.  Donar compte de l’estat plataformes elevadores 

4.  Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 
contractació de l’obra consistent en la rehabilitació de l’estany superior de l’edifici Moneo i 
tasques addicionals. 

5. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 
contractació dels servei d’impressió de la guia de la Fundació. 

6. Aprovar la convocatòria i bases per a la cobertura de la plaça vacant de tècnic/a de 
biblioteca i arxius. 

7.Informe de director  

8. informe de president 

9. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

Comprovat el quòrum necessari,  d’acord amb els Estatuts de la Fundació, es dona inici a la 
sessió de la comissió quan son les 8:37 hores. 

1.- Aprovació de l’acta anterior, núm. 118 de 25 de gener de 2018. 

S’aprova amb l’abstenció de la Sra. Niell que no estava present a la darrera reunió de la 
Comissió de Govern. 
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2.- Donar compte de les resolucions de president i director 

  2.-a)  Donar compte de les resolucions del president 

Nº 
RESOLUCIÓ CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT PARTIDA DATA 

2018/64 

Instal·lació nova 
il·luminació 
auditori i cablejat 
àudio (contracte 
menor 2018-08) 

Rafel Guardiola 
Pascual 11.970,53€ 

217000001 
Equips 
informàtics 11/12/2018 

2018/65 

Adquisició 
estacions 
informàtiques 
(contracte menor 
2018-09) 

Visuales e Informátic
a, Servicios y Suminis
tros, S.L 6.166,16 € 

217000001 
Equips 
informàtics 17/12/2018 

2018/66 

Reparació mur 
pedra i morter 
(contracte menor 
2018-05) 

Bartomeu Cloquell 
Gomila 13.352,35€ 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
infraestructures 29/11/2018 

2018/67 Estudi patrimonial 
Son Boter Elvira González  3.180,00 € 

623000.2 
Estudis i treballs 
tècnics 21/12/2018 

2018/68 

Nova estratègia i 
nou disseny per a 
la tenda de la 
Fundació 
(contracte menor 
2018-06) ARTImetria, SL 13.806,10€ 

623000.2 
Estudis i treballs 
tècnics 31/12/2018 

2018/69 

Assistència i 
atenció al visitant 
desembre 2018 
(contracte major 
2017-03) 

Acciona Facility 
Services, SA 10.396,47€ 

629000.10 
Assistència i 
atenció als 
visitants 27/12/2018 

2018/70 Articles Miró per 
tenda Ming Productions S.L. 4.390,60 € 

600000.1 
Subministramen
ts tenda 05/11/2018 

La Comissió de Govern se n’assabenta. 

 

2. b)  Donar compte de les resolucions del director 

Nº 
RESOLUCIÓ 

CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT PARTIDA DATA 

2018/869 Compra adaptador HDMI-
VGA MediaMarkt 31,98 € 

629000.17 
Consumibles 
informàtica 11/12/2018 

2018/870 Compra commutador 
elèctric llums sala auditori BricoMart 11,48 € 

629000.17 
Consumibles 
informàtica 18/12/2018 
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2018/871 Adaptador minijack 3,5" a 
6,5"" (projecció Taller Sert) Mallorca Electronica 11,00 € 

629000.17 
Consumibles 
informàtica 10/10/2018 

2018/872 fotografia per a audiovisual 
Taller Sert Clovis Prévost 250,00 € 

2421.1 Fons 
fotogràfic 07/12/2018 

2018/873 Inspecció OCA sistema 
contra incendis Atisae 1.011,00 € 

622000.2 
Contractes de 
manteniment 14/09/2018 

2018/874 

Taxi aeroport i manutenció 
Ramón González en motiu 
de la seva participació al 
Comité d'Experts del 
Concurs de Seguretat 

Fundació Joan Miró 
BCN 102,46 € 

627000.1 
Atencions 
protocol·làries 17/12/2018 

2018/875 
Dos dinars Patronat 

Restaurante La 
Greppia 644,00 € 

627000.1 
Atencions 
protocol·làries 20/12/2018 

2018/876 
Allotjament de Fabienne 
Aguado  (membre Jurat) 
dues nits 

Hotel Joan Miró 
Museum 126,60 € 

629000.19 
Despeses premis i 
beques 13/09/2018 

2018/877 Càtering inauguració Taller 
Sert 17 desembre Tiberi 1.390,00 € 

629000.9 
Exposicions 
internes 14/11/2018 

2018/878 Subscripció anual 2018-19 
Ultima Hora Ultima Hora 396,00 € 

629000.13 
Subscripcions a 
mitjans de 
comunicació 11/12/2018 

2018/879 
Telèfon mòbil del 18 
Octubre a 17 de novembre 
2018 Telefónica Móviles 48,91 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques 04/12/2018 

2018/880 Substitució seient carretilla 
elevadora  Grucama  429,55 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
infraestructures 15/10/2018 

2018/881 

Pressupost per a l'aplicació 
dels diferents canvis 
relatius a la identitat de la 
Fundació a la pàgina web, 
manual d'estil, xx.ss, etc. 
Nous dissenys i 
correccions. Domo-a 1.130,00 € 

627000.2 Publicitat 
i màrqueting 08/11/2018 

2018/882 Serveis extra Acciona mes 
de novembre Acciona 214,75 € 

629000.3 Activitats 
Culturals 10/12/2018 

2018/883 
Adquisició d'una 
impressora d'injecció per a 
direcció S-Vi Informatica SL 139,15 € 

217000001 Equips 
informàtics 22/11/2018 

2018/884 
Restauració escultura Ruben doñaque 242,00 € 

622000.7 
Restauració fons 
de la col·lecció 14/11/2018 

2018/885 
Còpies a facturar IR ADV 
C5235i novembre 2018 Canon España, SA 85,98 € 

629000.12 
Material oficina 07/12/2018 

2018/886 
Assessoria fiscal, mercantil 
i comptable novembre 
2018 Bufiro 622,67 € 

623000.2 Estudis i 
treballs tècnics 11/12/2018 

2018/887 
Dues fotografies Català-
Roca per a audiovisual 
Taller Sert i drets de COAC 1.188,82 € 

2420.1 Fons 
bibliogràfic 10/12/2018 
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comunicació púbica a 5 
anys 

2018/888 

Redisseny de cartell (The 
art of silence) 
Composició i adaptació a 
partir de la nova imatge, 
presentació de la 
proposta/es. Inclou una 
revisió de la proposta.                                                        
Disseny de cartell 
(PlayKids’18) 
Conceptualització de la 
idea, creació i realització 
de il·lustració 

Elena Cañellas 
Monés 254,10 € 

629000.3 Activitats 
Culturals 13/09/2018 

2018/889 
Articles Miró per tenda Art-Tic Museum S.L. 347,33 € 

600000.1 
Subministraments 
tenda 12/12/2018 

2018/900 
Joies per Tenda Joi d'art 877,81 € 

600000.1 
Subministraments 
tenda 17/09/2018 

2018/901 

Projecte de senyalística. 
Correcció i creació de les 
peces amb els canvis 
aprovats de la nova 
identitat i maquetació del 
document final en les 
versions breu i extensa. Domo-a 1.150,00 € 

627000.2 Publicitat 
i màrqueting 13/11/2018 

2018/902 
fotografia de Planas 
Montanyà per l'audiovisual 
del Taller Sert Arxiu Planas 342,00 € 

2421.1 Fons 
fotogràfic 11/12/2018 

2018/903 Moviment de graveta del 
taller Sert als parterres de 
l’entrada principal Refor home S.C. 1.000,00 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
infraestructures 11/12/2018 

2018/904 Còpies a facturar IR ADV 
C5030I novembre 2018 Canon España, SA 11,75 € 

629000.12 
Material oficina 12/12/2018 

2018/905 Transport Material tallers 
Ses Voltes a FPJMIRO Transportes Navio 193,60 € 

629000.7 Cursos 
tallers d'obra 
gràfica 21/11/2018 

2018/906 Increment factura per 
augment longitud cablejat 

J.E. instalaciones 
eléctricas  1.725,46 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
infraestructures 18/12/2018 

2018/907 subscripció a la revista El 
Mirall Associació El Mirall 50,00 € 

2420.1 Fons 
bibliogràfic 18/12/2018 

2018/908 
Disseny i adaptació per 
xx.ss i web de la Nadala 
2018. Elena Cañellas  171,00 € 

627000.2 Publicitat 
i màrqueting 17/12/2018 

2018/909 

Disseny i maquetació del 
document "Memòria 
d'activitats 2018". 50 
pàgines mestres i 5 h de 
revisió de la proposta Elena Cañellas  1.111,50 € 

627000.2 Publicitat 
i màrqueting 18/12/2018 

2018/910 
Bitllet d'avió pel director a 
Barcelona en motiu reunió 
Triangle a Fundació Joan AGA Travel 66,78 € 

654000.1 Viatges 
patrons, membres 
comissió govern i 19/12/2018 
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Miró direcció 

2018/911 
Articles Miró per tenda Cha-Cha S.L. 228,69 € 

600000.1 
Subministraments 
tenda 27/12/2018 

2018/912 
Còpies a facturar IR ADV 
C5235i desembre 2018 Canon España, SA 37,07 € 

629000.12 
Material oficina 20/12/2018 

2018/913 Còpies a facturar IR ADV 
C5030I desembre 2018 Canon España, SA 35,86 € 

629000.12 
Material oficina 20/12/2018 

2018/914 Quilometratge desembre 
2018 Irene Gayà 16,72 € 

624000.2 
Locomocions 
personal 19/12/2018 

2018/915 
Pòsters Miró per tenda Discor-Art21 1.166,97 € 

600000.1 
Subministraments 
tenda 05/11/2018 

2018/916 
2 armaris per les motxilles 
dels grups escolars 

Tapicería Jose 
Antonio Pardo Alfaro 338,80 € 

629000.6 Activitats 
didàctiques 05/12/2018 

2018/917 
Articles per TENDA Billoy 219,31 € 

600000.1 
Subministraments 
tenda 31/12/2018 

2018/918 

Renovació dominis 
miromallorca.es, 
miromallorca.com, 
miromallorca.org Ubilibet 200,86 € 

622000.6 
Manteniment 
fotocopiadores i 
equips informàtics 21/12/2018 

2018/919 Consumibles tinta, DVD-, 
hubs USB Tonerclass 235,18 € 

629000.17 
Consumibles 
informàtica 12/12/2018 

2018/920 
Prova nou Scaner, escalar i  
retocar arxius obres gran 
format FPJMIRO-53 i  54.1 P. Cañanabate 242,00 € 

629000.8 Edicions 
Tallers d'obra 
gràfica 16/11/2018 

2018/921 

Cotxe lloguer dia 22-09 pel 
desplaçament des de 
Barcelona al Mas Miró i 
retorn AGA Travel 36,34 € 

654000.1 Viatges 
patrons, membres 
comissió govern i 
direcció 17/09/2018 

2018/922 Redacció memòria tècnica i 
tramitació llicència VADO Pau Riera Benito 1.210,00 € 

623000.2 Estudis i 
treballs tècnics 31/12/2018 

2018/923 Compra MIRONINS per 
tenda Logilibro 237,98 € 

600000.1 
Subministraments 
tenda 07/12/2018 

2018/924 Consum telefònic 
desembre 2018 

Telefónica de 
España, SA 1.338,80 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques 31/12/2018 

2018/925 
DVD "Joan Miró. Le feu 
intérieur" Monte Alban 20,30 € 

2420.1 Fons 
bibliogràfic 

07/01/2018 
 

2018/926 dos exemplars especials 
de Cahiers d'Art  Monte Alban 154,00 € 

2420.1 Fons 
bibliogràfic 07/01/2018 

2018/927 Enviaments per missatger 
mes de desembre   MRW 99,90 € 

629000.15 
Comunicacions 
postals 31/12/2018 

2018/928 
Aigua pel personal Eden 248,05 € 

629000.1 
Subministraments 
diversos 31/12/2018 

2018/929 Davantals i brodar 
anagrama Miró Mallorca 

Busquests 
uniformidad 366,03 € 

629000.7 Cursos 
tallers d'obra 
gràfica 14/10/2018 

La Comissió de Govern se n’assabenta. 
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3.  Donar compte estat plataformes elevadores 

La Comissió de Govern se n’assabenta 

4.  Aprovar plec de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 

contractació de l’obra consistent en la rehabilitació de l’estany superior de l’edifici 

Moneo i tasques addicionals 

En conformitat als articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director que subscriu 
proposa a la Comissió de Govern adopti el següent: 

ACORD 

1. Considerar justificada la necessitat de dur a terme la contractació de l’obra consistent en la 
rehabilitació de l’estanc superior de l’edifici Moneo, i execució de tasques addicionals en 
elements annexos de la Fundació, mitjançant procediment obert, diversos criteris 
d’adjudicació, millor oferta qualitat -preu i tramitació ordinària (expedient de contractació 
núm.2019-04), amb un pressupost base de licitació de 246.115,78€ (IVA inclòs). 

2. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, que 
s’adjunten, i que han de regir la contractació de l’obra consistent en la rehabilitació de 
l’estanc superior de l’edifici Moneo, i execució de tasques addicionals en elements 
annexos de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert, 
diversos criteris d’adjudicació, millor oferta qualitat-preu i tramitació ordinària (expedient de 
contractació núm.2019-04), amb un pressupost base de licitació de 246.115,78€ (IVA 
inclòs). 

3. La despesa derivada d’aquesta contractació, per import màxim de 246.115,78€ (IVA 
inclòs), s’imputa al compte comptable 2110.1 Construccions Edifici Moneo. 

4. Publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant, tal i com preveu l’article 135 de la Llei 
9/2017 i l’art. 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de 
les Illes Balears. 

5. Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació de l’esmentat 
contracte. 

La Comissió de Govern aprova aquest acord per unanimitat. 

5. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 

contractació dels servei d’impressió de la guia de la Fundació 

En conformitat als articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director que subscriu 
proposa la Comissió de Govern adopti el següent: 
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ACORD 

1. Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte de serveis d’impressió de la 
guia de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca mitjançant procediment obert, diversos 
criteris d’adjudicació, millor oferta qualitat-preu i diversos criteris d’adjudicació, tramitació 
ordinària (expedient de contractació núm.2019-05) amb un pressupost base de licitació de 
53.240€ (IVA inclòs). 

2. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, que 
s’adjunten, i que han de regir la contractació de serveis d’impressió de la guia de la Fundació 
Pilar i Joan Miró a Mallorca mitjançant procediment obert, diversos criteris d’adjudicació, 
millor oferta qualitat-preu i diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària (expedient de 
contractació núm.2019-05), amb un pressupost base de licitació de 53.240€ (IVA inclòs). 

3. La despesa derivada d’aquesta contractació, per import màxim de 52.340€ (IVA inclòs) 
s’imputarà al compte comptable 600000001 Subministraments comercials Tenda  

4. Publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant, tal i com preveu l’article 135 de la Llei 
9/2017 i l’art. 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les 
Illes Balears. 

5. Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació de l’esmentat 
contracte. 

La Comissió de Govern aprova aquest acord per unanimitat. 

6. Aprovar la convocatòria i bases per a la cobertura de la plaça vacant de tècnic/a de 

biblioteca i arxius. 

En conformitat a l’article 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director que subscriu 
proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent: 

ACORD 

1r. Convocar proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic/a de 
biblioteca i arxius del Departament de Col·leccions (grup II, nivell3) pel sistema de concurs 
oposició pel torn lliure. 

2n. Aprovar les bases amb els annexes que regiran aquesta convocatòria, i publicar-les amb 
aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca, sempre que es disposi de l’informe favorable del Cap de servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Palma. 
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3r. La Comissió de Govern de la Fundació resoldrà nomenar els membres titulars i suplents de 
la Comissió de Selecció, que es farà pública abans que conclogui el termini de presentació de 
sol·licituds, així com qualsevol incidència relativa a les bases de la convocatòria. 

7.Informe de director  

8. informe de president 

9. Torn obert de paraules 

I sense que hi hagi cap altre assumpte per tractar, el president aixeca la sessió quan son les 
10:00 hores, de la qual com a secretari delegat, estenc aquesta acta. 

 

El secretari delegat       Vist i plau 

El president 

 

Rafel Calle Castañeda       Llorenç Carrió Crespí 

 


