Extracte Acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca
Identificació de la sessió
Núm. 121/2019
Caràcter: ordinària
Data: 11 d’abril de 2019
Hora: de les 8.30 a les 10.07 h
Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Assistents
Llorenç Carrió Crespí, president, vocal de l’Ajuntament
Fancisca Niell Llabrés, vocal de l’Ajuntament
Lola Fernàndez Jiménez vocal nada
Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada
José Maria Pardo Falcon, vocal nat
Pilar Ortega Ortega Chapel, vocal nada
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Damià Sans Tous, secretari delegat
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 120 (14/03/2019)
2. Donar compte de les resolucions del president i del director
3. Donar compte del projecte d’una nova estratègia per a l’espai comercial de la
Fundació
4. Aprovació dels 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. Aprovació de l’exposició temporal Miró
6. Aprovació del canvi de data de la sessió de Patronat i Comissió de Govern del mes
de juny
7. Aprovació de noves incorporacions i de la modificació del preu de venda de les
litografies Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Joan Miró
8. Informe del director
9. Informe del president
10. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat el quòrum necessari, d’acord amb els Estatus de la Fundació,
s’inicia la sessió de la Comissió quan són les 8.45 h.
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 120 (14/03/2019)
La Comissió aprova l’acta, amb l’abstenció de la Sra. Niell.
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2. Donar compte de les resolucions del president i del director
Resolucions del president
Número
resolució

Concepte

Assistència i atenció al
visitant febrer 2019
Factura elèctrica
corresponent al mes de
febrer

2019/4
2019/5

Proveïdor

Import

Partida

Data

Acciona Facility
Services, SA

8592.12 629000.10 - Assistència i
€
atenció als visitants

Endesa
Energía,SA

3599.77 628000.1 - Subministrament
2019-03-01
d'energia elèctrica
€

2019-02-27

La Comissió de Govern se n’assabenta.
Resolucions del director

Número
resolució
2019/64

2019/65

2019/66

Concepte

Proveïdor

Import

Partida

Data

Consum mòbil del 18
novembre a 17 gener
2019
Equips complementaris
auditori projecció i
cablatge auxiliar
Còpies a facturar
fotocopiadora IR ADV
C5030 i gener 2019

Telefónica Móviles,
SA

42.40 €

628000.4 - Comunicacions
telefòniques

2019-0201

Rafel Guardiola
Pascual

1070.12 €

2170.1 - Equips informàtics
i comunicacions

2019-0207

Canon, SA

12.57 €

629000.12 - Material
d'oficina

2019-0219

Roba de feina

Mallorca
Vestuarios, SL

209.95 €

Nit hotel Albert Solé

Vinart Hotels, SL

60.55 €

Bitllet d’avió i
allotjament del director a
Madrid en motiu
assistència a ARCO

Aga Travel
Services, SL

351.03 €

Articles Miró

Ming Productions
S.L.

276.35 €

Articles Miró

Ming Productions
S.L.

1104.06 €

Regularització
Assegurança de vida

Generali España,
SA

45.74 €

2019/67

2019/68
2019/69

2019/70

2019/71

2019/72

622000.10 - Manteniment i
reparacions
d'infraestructures
629000.3 - Activitats
culturals
654000.1 - Viatges
patrons,membres de la
comissió de govern i
direcció
600000.1 Subministraments
comercials tenda
600000.1 Subministraments
comercials tenda
625000.1 - Assegurances
vàries

2019-0208
2019-0201
2019-0214
2019-0211
2019-0207
2019-0121
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dels treballadors 2019
2019/73
2019/74

2019/75

2019/76

2019/77
2019/78
2019/79
2019/80

2019/81
2019/82

2019/83
2019/84
2019/85
2019/86
2019/87

2019/88
2019/89
2019/90
2019/91
2019/92

2019/93

Guia visita 23 de febrer
Lluminària per a casa de
l’amo i bombetes aplic,
perns i tacs
Factura endarrerida
Hotel Araxa professor
Jordi Rosés
Rènting fotocopiadora
CANON DEAC març
2019
Enviaments per
missatger febrer 2019
Correspondència
massiva febrer 2019
Quilometratge generfebrer 2019
Pinces micros auditori i
cinta negra adhesiva
fixació trespol escenari
Impressió premi Pilar
Juncosa 2017
Còpies a facturar
fotocopiadora IR ADV
C5235 i gener 2019
Quilometratge
18/02/2019 Pilar Baos
Quilometratge generfebrer 2019
Quilometratge generfebrer 2019
Servei de neteja febrer
2019

Inmaculada
Dezcallar Sitjar

159.00 €

Socías y Rosselló
Baleares, SL

60.06 €

Hotel Araxa, SL

900.60 €

BNP Paribas Lease
Group, SA

75.91 €

Seur Geopost, SL

146.05 €

Correos y
Telegrafos,SA
Carnicero Alcover,
Amanda

58.12 €
14.25 €

2019-0215
2019-0222

629000.7 - Cursos tallers
621000.1 - Lloguer
màquinaria i Renting
fotocopiadores
629000.15 Comunicacions postals
629000.15 Comunicacions postals
624000.2 - Locomocions
personal

2019-0305
2019-0228
2019-0228
2019-0228

17.00 €

629000.17 - Consumibles
informàtica

2019-0304

TotFoto, CB

91.31 €

605000.1b - Premi Pilar
Juncosa 2017

2019-0124

Canon, SA

101.85 €

629000.12 - Material
d'oficina

2019-0208

624000.2 - Locomocions
personal
624000.2 - Locomocions
personal
624000.2 - Locomocions
personal

2019-0218
2019-0220
2019-0222
2019-0215

Baos Rodríguez,
Pilar
De Ysasi Alonso,
Alejandro

3.27 €
20.20 €
23.94 €

Translimp Contract
Services, S.A.

2931.69 €

Hosting web marçsetembre 2019

ARTBLAU Internet,
SL

180.00 €

Cinta d’embalar caixes
magatzem Bon Sosec
Consum telefònic febrer
2019
Certificat electrònic
empleat públic

Virginia Polo
González
Telefónica de
España, SA

Compra material
serigrafia i fotogravat
per a tallers
Pintura gris per a dutxa
camerino blanca per a

2019-0215

Salom y Pomar, SL

Gaya Arbona, Irene

Quilometratge marc

629000.3 - Activitats
culturals
622000.10 - Manteniment i
reparacions
d'infraestructures

5.60 €
1109.31 €

622000.3 - Neteja
622000.6 - Manteniment
fotocopiadores i equips
informàtics
629000.1 Subministraments diversos
628000.4 - Comunicacions
telefòniques

2019-0215
2019-0311
2019-0302
2019-0228
2019-0314

AC Camerfirma

108.90 €

631000.1 - Tributs

Baos Rodríguez,
Pilar

14.59 €

624000.2 - Locomocions
personal

Polymetaal

220.30 €

629000.7 - Cursos tallers

2019-0307

Bendix, SA

107.77 €

622000.10 - Manteniment i
reparacions

2019-0228
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parets i Banix en esprai
2019/94
Articles Miró

The original ChaChá, S.L.

152.46 €

Articles Miró

Ming Productions
S.L.

1396.52 €

Articles Miró

Ming Productions
S.L.

238.13 €

2019/95

2019/96

2019/97

2019/98

2019/99

2019/100

2019/101

2019/102

2019/103

2019/104

2019/105

Modificació elèctrica i
adaptació del motor del
Isla Domótica, S.L.
tòrcul a la normativa i al
canvi de corrent
Material taller familiar
“Lettre d’amour” (Mons
Bendix, SA
creatius hivern)
Material taller familiar
“La màgia del blau”
Tot en Art, SL
(Mons creatius de
primavera)
Factura d’aigua del
comptador FL 14012048
Emaya,SA
Can Estade 15 període
12-12-18 a 08-02-18
Factura d’aigua del
comptador FL 13079159
Emaya,SA
Tallers Gràfics període
14-12-18 a 12-02-19
Tiquets taxi Fundació
Miró Mallorca –
Minimal Films

Factura d’aigua del
comptador FL 13009395
Emaya,SA
Saridakis, 29 període 121018 al 13-12-18
Manteniment jardins
Serveis Integrals de
corresponent al mes de
Finques Urbanes
febrer
de Balears,SL

2019/108

2019-0214
2019-0218

720.77 €

2019-0221

64.12 €

629000.6 - Activitats
didàctiques

2019-0215

65.56 €

629000.6 - Activitats
didàctiques

2019-0311

1737.66 €

628000.2 Subministrament d'aigua

2019-0305

171.66 €

628000.2 Subministrament d'aigua

2019-0305

39.50 €

654000.1 - Viatges
patrons,membres de la
comissió de govern i
direcció

2019-0308

373.54 €

628000.2 Subministrament d'aigua

2019-0305

1571.95 €

622000.8 - Jardineria

2019-0228

Kompas Ferreteria,
SL

32.12 €

Articles Miró

Ming Productions
S.L.

991.29 €

Endesa Energía,SA

85.85 €

Tipolitografia

981.65 €

Factura elèctrica
corresponent al mes de
febrer
Articles Miró

0201-0213

622000.10 - Manteniment i
reparacions
d'infraestructures

Compra de diferencial
rellotge desconnexió

2019/106

2019/107

Minimal Films, S.L.

d'infraestructures
600000.1 Subministraments
comercials tenda
600000.1 Subministraments
comercials tenda
600000.1 Subministraments
comercials tenda

622000.10 - Manteniment i
reparacions
d'infraestructures
600000.1 Subministraments
comercials tenda
628000.1 Subministrament d'energia
elèctrica
600000.1 -

2019-0227
2019-0225
2019-0307
2019-02-
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Valbonesi S.N.C.
2019/109

2019/110

2019/111
2019/112
2019/113

2019/114
2019/115
2019/116

2019/117

2019/118

Muntar i desmuntar
porta per a l’entrada
d’obra
Realització 1 planxa
CTP 2es proves Nacho
Martín Silva
Quilometratge generfebrer-març 2019
Impressions Premi Pilar
Juncosa 2017
Assessorament fiscal,
mercantil i comptable
gener 2019
Quilometratge febrer
2019

Verger Perpinya,
Fco. Javier

380.00 €

Foto Grafic Print
S.L.

18.15 €

Costa Martín, Fco.
Javier

33.06 €

TotFoto, CB

90.63 €

Bufiro, SL

Mulet Ferrer, Pere
Manel
Agència tributària
Taxa entrada de vehicles
Illes Balears
Fotolits per a proves
planxes projecte Nacho
Digyprint.es
Martin Silva
Despeses de transport a
Barcelona i aparcament
Francisco Copado
aeroport de Palma per a
Carralero
assistència reunió
Fundació Mas Miró
Transport, manipulació
Cornejo Flores,
material exposició
Baltasar

2019/123

2019/124

2019/125

2019-0214
2019-0318

624000.2 - Locomocions
personal
605000.1b - Premi Pilar
Juncosa 2017

2019-0320
2019-0311

518.21 €

623000.2 - Estudis i
treballs tècnics

2019-0210

10.05 €

624000.2 - Locomocions
personal

170.68 €

631000.1 - Tributs

2019-0201
2019-0326

29.04 €

629000.7 - Cursos tallers

2019-0306

14.50 €

654000.1 - Viatges
patrons,membres de la
comissió de govern i
direcció

2019-0326

156.00 €

605000.1b - Premi Pilar
Juncosa 2017
654000.1 - Viatges
patrons,membres de la
comissió de govern i
direcció
654000.1 - Viatges
patrons,membres de la
comissió de govern i
direcció
600000.1 Subministraments
comercials tenda
622000.10 - Manteniment i
reparacions
d'infraestructures
622000.10 - Manteniment i
reparacions
d'infraestructures

2019-0325

Quilometratge febrer

Francisco Copado
Carralero

20.23 €

Despeses de transport a
Madrid i aparcament
aeroport PMI assistència
director a ARCO

Francisco Copado
Carralero

99.20 €

Articles Miró

Ming Productions
S.L.

259.85 €

Reparar hidronetejadora
Krazle

Idea Bros, SL

187.60 €

Compra de tancament de
pany

Iboleon Velasco,
Fernando

2.75 €

Revelatge diapositives
Premi Edició Rosell
Messeguer
Mailchimp pagament

Álvaro Danvila
Gamero (todo foto)

45.98 €

605000.1c - Premi Edició
2018

2019-0220

The Rocket Science

54.67 €

629000.13 - Subscripcions

2019-02-

2019/121

2019/122
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629000.7 - Cursos tallers

2019/119

2019/120

Subministraments
comercials tenda
622000.10 - Manteniment i
reparacions
d'infraestructures

2019-0319

2019-0319
2019-0222
2019-0328
2019-0320
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2019/126

Group, LLC
mensual subscripció
Contracte de
manteniment Son Boter
Endesa Energía,SA
corresponent a 13-02-19
a 13-03-19

13.29 €

a mitjans de comunicació
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622000.10 - Manteniment i
reparacions
d'infraestructures

2019-0313

La Comissió de Govern se n’assabenta.
3. Donar compte del projecte d’una nova estratègia per a l’espai comercial de la
Fundació
4. Aprovació dels 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 adicionals
La Comissió acorda retirar aquest punt.
5. Aprovació de l’exposició temporal Miró
D’acord amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a
la Comissió de Govern que adopti el següent:
Acord
1. Aprovar l’exposició Miró a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca del 18 de maig de
2019 amb un cost de 12.260 € més IVA, amb càrrec a la partida 629000009
Exposicions internes del pressupost per a l’exercici 2019.
La Comissió aprova per unanimitat aquesta proposta
6. Aprovació del canvi de data de la sessió de Patronat i Comissió de Govern del
mes de juny
D’acord amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a
la Comissió de Govern que adopti el següent:
Acord
1. Aprovar el 7 de juny de 2019 com a data per a la celebració de la Comissió de
Govern d’aquest mes a les 8.30 h i del Patronat a les 11.30 h.
La Comissió de Govern aprova per unanimitat aquesta proposta.
7. Aprovació de noves incorporacions i de la modificació del preu de venda de
les litografies Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Joan Miró
D’acord amb el que estableixen els articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el
director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent
Acord
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1. Aprovar la venda de litografies de manera separada del llibre “Maravillas con
variaciones acrósticas en el jardín de Miró” a la botiga de la Fundació Miró Mallorca
per els següents imports, IVA inclòs:
−
−
−
−

Per als 13 exemplars de les litografies amb mides 49,5 x 36 cm: 450 €.
Per als 7 exemplars de les litografies amb mides 50 x 71cm: 490 € (perquè
tenen un plec enmig).
Per a la carpeta original litografiada: 550 €.
Per a la capsa original litografiada: 550 €.

2. Que juntament amb la venda de cada exemplar s’entregui un certificat expedit per
la Fundació on consti l’exemplar del llibre al qual pertany, així com una carpeta per
a poder guardar i transportar la litografia còmodament i en condicions òptimes. A
més, amb les litografies amb mides de 49,5 x 36 cm s’entregarà un poema de
Rafael Albertí inclòs al llibre.
3. Aprovar la venda del nombre de litografies al personal i membres del Patronat de
la Fundació a un màxim de 3, amb les següents condicions: una amb un
descompte del 50% i les altres dues amb un descompte del 30%.
4. Aprovar la venda de 30 exemplars dels 42 a tenda.
5. Els ingressos derivats d’aquestes vendes aniran a càrrec de la partida 700000001
Venda tenda i llibreria.
La Comissió aprova per unanimitat la proposat amb la següent modificació: es canvia
la paraula certificat per document.
URGÈNCIES
La Comissió aprova per unanimitat tractar les cinc urgències que es presenten
URG. 1. Aprovació de proposta d’adjudicació, requeriment de documentació,
adjudicació i formalització del contracte de subministrament i instal·lació de
diversos equips de climatització de l’Espai Cúbic i de l’edifici principal de la
Fundació Pilar i Joan Miró a mallorca (exp. 2019-02)
D’acord amb l’article 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a la
comissió de Govern que adopti el següent:
Acord
1. Aprovar la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació, en el sentit
d’adjudicar aquest contracte a favor de TRENASA, SA per un import total (IVA
exclòs) de 69.477,71 €.
2. Atesa la proposta de la Mesa de Contractació, requerir el licitador que hagi
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa (TRENASA, SA) perquè, en el
termini de set dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què rebi el
requeriment, presenti la documentació requerida.
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3. Adjudicar el contracte dins els cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació, segons el que disposen el Plec i a l’article 150.3 de la Llei 9/2017.
4. Notificar l’adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la al Perfil del
Contractant de l’òrgan de contractació.
5. Formalitzar el contracte dins el termini establert a l’article 153 de la Llei 9/2017, al
qual s’unirà la garantia definitiva, formant part del contracte.
6. Publicar la formalització del contracte segons el que estableix l’article 154 de la Llei
9/2017.
La Comissió aprova per unanimitat aquest punt d’urgència.
URG-2. Aprovació de modificació de la composició de la Mesa de Contractació
D’acord amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a
la Comissió de Govern que adopti el següent:
Acord
1. Aprovar la composició de la Mesa de Contractació que ha de regir els contractes i
concursos que es tramitin a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca amb caràcter
extraordinari fins a la nova incorporació del cap de serveis de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Palma:
1. President/a: coordinador/a general de Cultura, Patrimoni, Memòria històrica i
Política lingüística de l’Ajuntament de Palma o persona en qui delegui.
2. Director/a de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca o persona en qui delegui.
3. Cap de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma o persona en qui delegui.
4. Secretari: personal del Departament d’Administració de la Fundació o persona
en qui delegui.
La Comissió aprova per unanimitat aquesta urgència.
URG.3. Aprovació de declarar desert el concurs de l’obra consistent en la
rehabilitació de l’estany superior de l’Edifici Moneo, i execució de tasques
addicionals en elements annexos, mitjançant procediment obert, diversos
criteris d’adjudicació, millor oferta qualitat-preu, i tramitació ordinària (2019-04).
D’acord amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a
la Comissió de Govern que adopti el següent:
Acord:
1. Declarar desert l’expedient de contractació núm. 2019-04 referent a la contractació
de l’obra consistent en la rehabilitació de l’estany superior de l’Edifici Moneo, i
execució de tasques addicionals en elements annexos de la Fundació.
2. Aprovar la paralització de l’aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra
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consistent en la rehabilitació de l’estany superior de l’Edifici Moneo, i execució de
tasques addicionals en elements annexos de la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca fins a tenir els resultats de la reunió tècnica amb un informe que haurà de
ser tramès a la Comissió de Govern.
La Comissió aprova per unanimitat el punt d’urgència.
Urg-4. Aprovació de l’exposició itinerant “Miró à Majorque. Un esprit libre” al
Musée National des Meaux-Arts du Québec
D’acord amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a
la Comissió de Govern adopti el següent:
Acord:
1. Aprovar l’exposició “Miró à Majorque. Un esprit libre” al Musée National des BeauxArts du Québec (MNBAQ) del 30 de maig al 8 de setembre de 2019, amb un cost
de 30.000 €, amb càrrec a la partida 629000021 Exposicions exteriors del
pressupost per a l’exercici 2019.
2. Aprovar una fee de 120.000 € per a l’organització de l’exposició “Miró à Majorque.
Un esprit libre” al Musée National des Beaux-Arts du Québec (MNBAQ), que
s’abonaran a la partida 705000003/705000004 Serveis (Organització Exposicions).
3. Aprovar una fee de 30.000 € en concepte de lloguer i fabricació/modificació de
caixes que s’abonaran a la partida 705000003/705000004 Serveis (Organització
Exposicions).
La Comissió aprova per unanimitat aquesta proposta d’urgència.
Urg-5. Aprovació contractació adaptació i fabricació de caixes per a la exposició
“Miró à Majorque. Un esprit libre” al Musée National des Beaux-Arts du Québec
Conformement als articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director
proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent:
Acord:
1. Aprovar d’urgència, per tal de complir la norma internacional per a mesures
fitosanitàries NIMF-15, la contractació de l’adaptació de les 44 caixes per l’empresa
Xicarandana, SL, per un import de 14.862,00 € (+21% IVA) amb càrrec a la partida
216.1 Mobiliari del pressupost per a l’exercici 2019.
2. Aprovar d’urgència, per tal de complir la norma internacional per a mesures
fitosanitàries NIMF-15, la contractació de la construcció de noves caixes per
l’empresa SIT Transportes per un import de 18.820,00 € (+21% IVA) amb càrrec a
la partida 216.1 Mobiliari del pressupost per a l’exercici 2019.
3. Aprovar tots dos punts anteriors, condicionats sempre a la informació recollida als
informes 3COL/2019 FPJM de la Sra. Patricia Juncosa, conservadora, i
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14DIR/2019 del Sr. Francisco Copado, director de la Fundació.
La Comissió aprova per unanimitat la proposta d’urgència i afegeix que es dirigeixi una
carta d’advertiment a un/a treballador/a.
8. Informe del director
No hi ha comentaris.
9. Informe del president
No hi ha comentaris.
10. Torn obert de paraules
No hi ha comentaris.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta.

El secretari delegat

Damià Sans Tous

Vist i plau
El president

Llorenç Carrió Crespí
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