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Extracte de l’acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

Identificació de la sessió  

Núm.: 131/2020 

Caràcter: ordinària  

Data: 19 de juny de 2020  

Horari: de 9.45 a 11.30h  

Lloc: Territori Mir 

Assistents  

Antoni Noguera Ortega, president, vocal de l’Ajuntament. 

Francisca Niell Llabrés, vocal de l’Ajuntament. 

Antoni Sansó Servera, vocal de l’Ajuntament. S’hi incorpora a les 10.14 h. 

Marcos Augusto Lladó, vocal de l’Ajuntament. 

Lola Fernández Jiménez, vocal nada. 

Joan Punyet Miró, vocal nat. 

Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada. 

Pilar Ortega Chapel, vocal nada.  

José María Pardo Falcón, vocal nat. 

Delegació de presència i vot 

El Sr. Llorenç Carrió Crespí hi delega el Sr. Antoni Noguera Ortega. 



 

 
 
 
 
 
 

2 

Altres assistents 

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació. 

Damià Sans Tous, secretari delegat. 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 130 (15/05/2019). 
2. Donar compte de les resolucions del president i el director. 
3. Aprovació de l’estat de comptes, els informes d’auditoria externa i la memòria de 

l’exercici 2019. 
4. Aprovació de la primera pròrroga del servei de neteja de la Fundació.  
5. Aprovació de la primera pròrroga del servei de jardineria de les instal·lacions de la 

Fundació.  
6. Aprovació de la pròrroga del préstec d’obres en curs a la Fundació Cerezales.  
7. Aprovació de la compatibilitat de l’exercici d’una activitat privada d’un treballador. 
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 Estatuts de la Fundació, s’inicia 
la sessió de la Comissió. 

1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 130 (15/05/2019) 

S’aprova per unanimitat dels membres de la Comissió presents a la reunió.  

2. Donar compte de les resolucions del president i el director 

2.A. Donar compte de les resolucions del president 

“Número 
de 

resolució 
Concepte Proveïdor Import Partida Data 

2020/10 Consum elèctric març 2020 Endesa Energía, 
SA 

3.219,91 € 
628000.1 - 

Subministrament 
d'energia elèctrica 

2020-04-01 
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2020/11 30% reconstrucció del mur 
de Son Boter 

Bartomeu Cloquell 
Gomila 

7.187,40 € 

2110.1 - 
Construccions 

(estanys, interior, 
il·luminació, coberta 

edif. Moneo) 

2020-05-05 

2020/12 
Servei de vigilància abril 

2020 
Transportes 

Blindados, SA 
13.412,60 € 629000.16 - Seguretat 2020-04-30” 

La Comissió se n’assabenta. 

2.B. Donar compte de les resolucions del director 

“Número 
de 

resolució 
Concepte Proveïdor Import Partida Data 

2020/161 
Còpies a facturar 
fotocopiadora C5535I 
febrer 2020 

Canon, SA 24.20 € 629000.12 - Material 
d'oficina 2020-04-09 

2020/162 Còpies a facturar 
fotocopiadora C256I març 

Canon, SA 61.06 € 629000.12 - Material 
d'oficina 

2020-04-09 

2020/163 Còpies a facturar 
fotocopiadora C5235i març Canon, SA 68.33 € 629000.12 - Material 

d'oficina 2020-04-09 

2020/164 Consum telèfon mòbil del 
18 de febrer al 17 de març 

Telefónica 
Móviles, SA 

52.75 € 
628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2020-04-01 

2020/165 Servei de neteja abril 2020 Translimp Contract 
Services, S.A. 

2931.69 € 622000.3 - Neteja 2020-04-15 

2020/166 Assessorament i gestió 
laboral abril 2020 

Penta Asesores 
Laborales, SL 

374.17 € 623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 2020-04-21 

2020/167 Assessorament fiscal i 
comptable abril 2020 

Abogados y 
Asesores 
Tributarios, SL 

349.35 € 623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 

2020-04-30 

2020/168 Rènting fotocopiadora 
DEAC maig 2020 

BNP Paribas 
Lease Group, SA 

75.91 € 
621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2020-05-05 

2020/169 Rènting fotocopiadora 
tallers maig 2020 

BNP Paribas 
Lease Group, SA 

112.48 € 
621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2020-05-05 

2020/170 Compra de bomba de 
circulació d’aire 

Antonio Carvajal 
Espigars 

652.60 € 622000.10 - 
Manteniment i 

2020-05-04 
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climatitzador sala estrella reparacions 
d'infraestructures 

2020/171 
Consum aigua del 14.02 al 
08.04 comptador 
Saridakis, 29 

Emaya,SA 418.29 € 
628000.2 - 
Subministrament 
d'aigua 

2020-05-05 

2020/172 Factura febrer- abril 
comptador Can Estade 

Emaya,SA 2797.77 € 
628000.2 - 
Subministrament 
d'aigua 

2020-05-05 

2020/173 
Factura febrer- abril 
consum d’aigua comptador 
Tallers 

Emaya,SA 184.00 € 
628000.2 - 
Subministrament 
d'aigua 

2020-05-05 

2020/174 Material per a la reparació 
de fuga en el aljub 

Socías y Rosselló 
Baleares, SL 

52.69 € 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2020-04-30 

2020/175 Facturació fixa telefònica 
març 2020 

Telefónica de 
España, SA 

536.96 € 
628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2020-04-19 

2020/176 Consum telefònic abril 
2020 

Telefónica de 
España, SA 

458.32 € 
628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2020-04-28 

2020/177 Consum telefònic març 
2020 

Telefónica de 
España, SA 

452.63 € 
628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2020-03-28 

2020/178 Pintura incolora per a 
façana entrada principal Bendix, SA 103.97 € 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2020-04-30 

2020/179 
Manteniment comptador 
electricitat del 13/04 al 
13/05 

Endesa 
Energía,SA 

13.39 € 
628000.1 - 
Subministrament 
d'energia elèctrica 

2020-04-13 

2020/180 Quilometratge març Francisco Copado 
Carralero 

42.07 € 

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

2020-05-07 

2020/181 Manteniment jardins abril 
2020 

Serveis Integrals 
de Finques 
Urbanes de 
Balears,SL 

1571.55 € 622000.8 - Jardineria 2020-04-
20” 
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La Comissió se n’assabenta. 

3. Aprovació de l’estat de comptes, els informes d’auditoria externa i la memòria de 

l’exercici 2019 

Es proposa a la Comissió de Govern: 

“1. Aprovar l’estat de comptes, els informes d’auditoria externa i la memòria de l’exercici 2019. 

2. Elevar-ho a la pròxima sessió del Patronat de dia 19 de juny de 2020.” 

La Comissió aprova la proposta per unanimitat dels presents. 

4. Aprovació de la primera pròrroga del servei de neteja de la Fundació  

Es proposa a la Comissió de Govern: 

 “1. Aprovar la darrera pròrroga per a un any del servei de neteja, de l’1 de juliol de 2020 al 30 
de juny de 2021, amb l’empresa TRANSLIMP CONTRACT SERVICES SAU. 

2. Abonar les factures corresponents a aquest contracte a la partida 622000003 Neteja del 
vigent pressupost, per un import total de 21.284,04 € (IVA inclòs), i a la mateixa partida del 
pressupost de 2021 per un import de 21.284,04 € (IVA inclòs).” 

La Comissió aprova la proposta per unanimitat dels presents. 

5. Aprovació de la primera pròrroga del servei de jardineria de les instal·lacions de la 

Fundació 

Es proposa a la Comissió de Govern: 

“1. Aprovar la darrera pròrroga per a un any del servei de jardineria de les instal·lacions de la 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, del 21 d’agost de 2020 al 20 d’agost de 2021 amb 
l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS, SL. 

2. Abonar les factures corresponents a aquest contracte a la partida 622000008 Jardineria del 
vigent pressupost, per un import total de 8.242,26 € (IVA inclòs), i a la mateixa partida del 
pressupost de 2021 per un import de 14.582,46 € (IVA inclòs).” 

La Comissió aprova la proposta per unanimitat dels presents.  
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6. Aprovació de la pròrroga del préstec d’obres en curs a la Fundació Cerezales  

Es proposa a la Comissió de Govern: 

“1. Aprovar la pròrroga del préstec de les obres sol·licitades per a l’exposició “Olvidados del 
tiempo” a la Fundació Cerezales Antonino y Cinia del 29 de juny a l’11 de desembre del 2020.” 

La Comissió aprova la proposta per unanimitat dels presents.  

7. Aprovació de la compatibilitat de l’exercici d’una activitat privada d’un treballador 

Es proposa a la Comissió de Govern: 

“1. Aprovar la sol·licitud i reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitat privada del 
treballador X. 

2. Elevar al Ple de l’Ajuntament de Palma el present Acord, juntament amb la sol·licitud del 
treballador i l’informe del director. 

3. Inscriure la resolució emesa pel Ple Municipal en els registres de personal corresponents 
(art.18 de la Llei 53/84).” 

La Comissió aprova la proposta per unanimitat dels presents.  

8. Informe del director 

9. Informe del president 

10. Torn obert de paraules 

I, sense que hi hagi cap altre assumpte per a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretari delegat, estenc aquesta acta. 

El secretari delegat                                                                    Vist i plau 

                                                                                             El president 

Damià Sans Tous                                                                       Antoni Noguera Ortega 


