
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Extracte de l’acta de la Comissió de Govern de la Fundació Miró Mallorca
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 140 
Caràcter: ordinària  
Data: 18 de juny de 2021  
Horari: de 9.20 a 10.15 h 
Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró a M
 
Assistents 
 
Antoni Noguera Ortega, president
Catalina Codina, vocal de l’Ajuntament
Antoni Sansó Servera, vocal de l
Marcos Augusto Lladó, vocal de l
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada
José María Pardo Falcón, vocal nat
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
 
Altres assistents 
 
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Damià Sans Tous, secretari delegat
 
S’excusa per la seva absència 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 139 (14/05/2021)
2. Donar compte de les resolucions de
3. Donar compte de l’aprovació de la cessió gratuïta d
4. Donar compte de la restauració de l
5. Aprovació de l’adjudicació i 
l’assistència tècnica per a l’elaboració d
restauració, direcció facultativa completa i coordinació de seguretat i salut en fase d
de l’edifici de Son Boter. 
6. Aprovació de les clàusules de col·laboració entre el CAC i la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca. 
7. Aprovació dels Plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 
contractació del servei de jardineria de la Fundació
8. Informe del director. 
9. Informe del president. 
10. Torn obert de paraules. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Una vegada comprovat el quòrum necessari d
la sessió de la Comissió. 

cta de la Comissió de Govern de la Fundació Miró Mallorca

Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (c. de Saridakis, 29, Palma) 

Antoni Noguera Ortega, president. 
Ajuntament. 

Antoni Sansó Servera, vocal de l’Ajuntament.  
Marcos Augusto Lladó, vocal de l’Ajuntament. 

Fernández Jiménez, vocal nada. 
Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada. 
José María Pardo Falcón, vocal nat. 
Pilar Ortega Chapel, vocal nada. 

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació. 
Damià Sans Tous, secretari delegat. 

eva absència el Sr. Joan Punyet Miró. 

acta anterior, núm. 139 (14/05/2021). 
2. Donar compte de les resolucions del president i el director. 

aprovació de la cessió gratuïta d’espais per a un concert acústic
4. Donar compte de la restauració de l’escultura Figurine. 

adjudicació i la formalització del contracte del servei consistent 
elaboració d’estudis previs i la redacció del 

restauració, direcció facultativa completa i coordinació de seguretat i salut en fase d

6. Aprovació de les clàusules de col·laboració entre el CAC i la Fundació Pilar i Joan Miró a 

lecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 
contractació del servei de jardineria de la Fundació.  

Desenvolupament de la sessió  

vegada comprovat el quòrum necessari d’acord amb els Estatuts de la Fundació, s
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cta de la Comissió de Govern de la Fundació Miró Mallorca 

n concert acústic. 

formalització del contracte del servei consistent en 
estudis previs i la redacció del projecte integral de 

restauració, direcció facultativa completa i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució 

6. Aprovació de les clàusules de col·laboració entre el CAC i la Fundació Pilar i Joan Miró a 

lecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 

acord amb els Estatuts de la Fundació, s’inicia 



 
 
 
 

 
 
 

 
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 139 (14/05/2021)
 
S’aprova l’acta anterior, núm. 139
 
2. Donar compte de les resolucions de
 
La Comissió de Govern s’assabenta de:
 

2.a. Donar compte de les resolucions del president
 

“Número 
de 
resolució 

Concepte 

2021/11 50% honoraris 
auditoria 

2021/12 
Servei de 
vigilància abril 
2021 

2021/13 

Compra i canvi de 
l’interruptor-
seccionador del 
grup de 
transformació 
d’alta tensió 
(concurs menor 
2021-01) 

2021/14 Factura elèctrica  
mes de maig 

2021/15 

Servei 
d’assistència i 
atenció al visitant 
abril 2021 

2021/16 Factura consum 
elèctric mes d’abril

2021/17 

Concurs menor 
2021-01 
Adquisició de 
SAIs 

 
 

2.b. Donar compte de les 
 

acta anterior, núm. 139 (14/05/2021) 

acta anterior, núm. 139, de dia 14 de maig de 2021, per unanimitat.

Donar compte de les resolucions del president i el director 

assabenta de: 

a. Donar compte de les resolucions del president 

Proveïdor Import Partida 

50% honoraris RSM Spain 
Auditores, SL 

3250.00 € 623000.2 
i treballs tècnics

Servei de 
vigilància abril Transportes 

Blindados, SA 
18120.47 € 629000.16 

Seguretat

Compra i canvi de 

seccionador del 
grup de 

alta tensió 
(concurs menor 

Montajes Elec. 
Mallorquines,SA 

3515.35 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures

Factura elèctrica  Endesa Energía, 
SA 

4070.32 € 
628000.1 
Subministrament 
d’energia elèctrica

assistència i 
atenció al visitant 

Acciona Facility 
Services, SA 

8592.12 € 

629000.10 
Assistència i 
atenció als 
visitants

Factura consum 
abril 

Endesa Energía, 
SA 

3314.99 € 
628000.1 
Subministrament 
d’energia elèctrica

Concurs menor 

Adquisició de 
Tec-Soft 
Consulting,SL 

4658.00 € 
2170.1 
informàtics i 
comunicacions

b. Donar compte de les resolucions del director 
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per unanimitat. 

 Data 

623000.2 - Estudis 
i treballs tècnics 

2021-
01-18 

629000.16 - 
Seguretat 

2021-
04-30 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

infraestructures 

2021-
02-16 

628000.1 - 
Subministrament 

energia elèctrica 

2021-
04-28 

629000.10 - 
Assistència i 
atenció als 
visitants 

2021-
04-28 

628000.1 - 
Subministrament 

energia elèctrica 

2021-
05-03 

2170.1 - Equips 
informàtics i 
comunicacions 

2021-
04-
23” 



 
 
 
 

 
 
 

“Número 
de 
resolució 

Concepte 

2021/131 Oxigen màquina 
reanimació 

2021/132 Servei de jardineria 
febrer 2021 

2021/133 Telèfon mòbil del 18 de 
febrer al 17 de març

2021/134 Assistència tècnica a 
l’estampació 

2021/135 
realització d
planxa de coure premi 
edició 2020 

2021/136 

Servei anual de 
MuseumPlus 
software de gestió 
museogràfica 

2021/137 2n trimestre 
manteniment ascensor

2021/138 

Compra de feltres per 
a tòrcul taller gravat 
105 x 185 suau dens i 
semidur. 

2021/139 Còpies a facturar 
C5235i març 2021

2021/140 Còpies a facturar 
C256I març 2021

2021/141 Servei de neteja abril 
2021 

2021/142 

Estudi de seguretat i 
salut projecte 
rehabilitació de l’estany 
superior i elements 
annexos 

2021/143 Adquisició d’un paquet 

Proveïdor Import Partida

Oxigen màquina Carburos 
Metálicos, SA 

95.48 € 
622000.2 
Contractes de 
manteniment

Servei de jardineria 
Serveis Integrals 
de Finques 
Urbanes de 
Balears, SL 

1571.95 € 622000.8 

Telèfon mòbil del 18 de 
febrer al 17 de març 

Telefónica 
Móviles, SA 

99.97 € 
628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Assistència tècnica a 
Jordi Rosés Pou 228.45 € 605000.1e 

edició 2020

realització d’una 
planxa de coure premi Jordi Rosés Pou 880.53 € 605000.1e 

edició 2020

Servei anual de 
MuseumPlus - 
software de gestió Zetcom, AG 2999.52 € 

622000.6 
Manteniment 
fotocopiadores i 
equips informàtics

trimestre 
manteniment ascensor 

Balear de 
Ascensores, S.L. 

524.67 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures

eltres per 
tòrcul taller gravat 

uau dens i 
Biosca Navas, 
Rosalía 

360.11 € 629000.7 
tallers

Còpies a facturar 
C5235i març 2021 Canon, SA 44.13 € 629000.12 

d’oficina

Còpies a facturar 
C256I març 2021 Canon, SA 31.17 € 629000.12 

d’oficina

Servei de neteja abril Translimp 
Contract 
Services, SA 

2931.69 € 622000.3 

Estudi de seguretat i 
salut projecte 

estany 
superior i elements 

Aguiló Mora, 
Carme 

590.00 € 

2110.1 
Construccions 
(estanys, interior, 
il·luminació, coberta 
edif. Moneo)

un paquet Tec-Soft 16.21 € 629000.17 
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Partida Data 

622000.2 - 
Contractes de 
manteniment 

2021-
02-28 

622000.8 - Jardineria 2021-
02-28 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2021-
04-01 

605000.1e - Premi 
edició 2020 

2021-
04-02 

605000.1e - Premi 
edició 2020 

2021-
04-02 

622000.6 - 
Manteniment 
fotocopiadores i 
equips informàtics 

2021-
04-07 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

infraestructures 

2021-
04-01 

629000.7 - Cursos 
tallers 

2021-
04-05 

629000.12 - Material 
oficina 

2021-
04-08 

629000.12 - Material 
oficina 

2021-
04-08 

622000.3 - Neteja 2021-
04-15 

2110.1 - 
Construccions 
(estanys, interior, 
il·luminació, coberta 
edif. Moneo) 

2021-
04-19 

629000.17 - 2021-



 
 
 
 

 
 
 

de 10 targetes de 
neteja impressora 
targetes PVC 

2021/144 Vendes dipòsit articles 
GIORGIAREI 

2021/145 Còpies a facturar 
C5535I febrer i març

2021/146 
Preparació documents 
expedient contractació 
de neteja 

2021/147 Facturació telefònica 
abril 2021 

2021/148 

Reparació avaria 
central contra incendis 
(detectors donaven 
error) 

2021/149 Facturació telefònica 
fixa març 2021 

2021/150 Assessorament i gestió 
laboral abril 2021

2021/151 

Producció i enviament 
senyal_placa 
Biblioteca Pilar 
Juncosa 

2021/152 

Assessoria en matèria 
de protecció de dades i 
funció de delegat de 
protecció de dades 
(LOPD/RGPD) 

2021/153 4 Papereres de pedal

2021/154 Paper premi edició 
2020 

2021/155 
Manteniment quadre 
elèctric període del 14
02 al 13-03 Son Boter

2021/156 Aigua per al personal

de 10 targetes de 
neteja impressora 

Consulting,SL Consumibles 
informàtica

es dipòsit articles Giorgia 
Reichhold 

230.50 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Còpies a facturar 
C5535I febrer i març Canon, SA 19.21 € 629000.12 

d’oficina

Preparació documents 
expedient contractació Velasco Rico, 

Eva 
1250.00 € 623000.1 

jurídics

Facturació telefònica Telefónica de 
España, SA 

478.89 € 
628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Reparació avaria 
central contra incendis 
(detectors donaven 

Chubb Iberia 
S.L. 

130.09 € 622000.9 
incendis

Facturació telefònica Telefónica de 
España, SA 

447.39 € 
628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Assessorament i gestió 
laboral abril 2021 

Penta Asesores 
Laborales, SL 

374.17 € 623000.2 
treballs tècnics

Producció i enviament 

Biblioteca Pilar 
47 SENDES, 
S.L. 

149.00 € 627000.2 
màrqueting

Assessoria en matèria 
de protecció de dades i 
funció de delegat de 
protecció de dades 

Puigserver y 
Romaguera 
Asesoría de 
empresas, SL 

877.25 € 623000.2 
treballs tècnics

4 Papereres de pedal Comercial 
Pedro, SA 

55.66 € 629000.12 
d’oficina

Paper premi edició TN Lawrence 
and Son Ltd 

160.53 € 605000.1e 
edició 2020

Manteniment quadre 
elèctric període del 14-

03 Son Boter 

Endesa X 
Servicios, SL 

13.39 € 
628000.1 
Subministrament 
d’energia elèctrica

l personal Tres Glops, SL 242.55 € 
629000.1 
Subministraments 
diversos

4

Consumibles 
informàtica 

04-14 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2021-
04-07 

629000.12 - Material 
oficina 

2021-
04-19 

623000.1 - Serveis 
jurídics 

2021-
04-21 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2021-
04-14 

622000.9 - Contra 
incendis 

2021-
04-09 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2021-
04-19 

623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 

2021-
04-21 

627000.2 - Publicitat i 
màrqueting 

2021-
04-19 

623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 

2021-
04-30 

629000.12 - Material 
oficina 

2021-
04-30 

605000.1e - Premi 
edició 2020 

2021-
04-21 

628000.1 - 
Subministrament 

energia elèctrica 

2021-
04-19 

629000.1 - 
Subministraments 
diversos 

2021-
04-30 
 



 
 
 
 

 
 
 

2021/157 

Pagament drets de 
reproducció fotografies 
Óscar Pipkin a les 
xarxes socials 

2021/158 
Disseny i AAFF del 
senyal de la Biblioteca 
Pilar Juncosa 

2021/159 Rènting fotocopiadora 
DEAC maig 2021

2021/160 Rènting fotocopiadora 
tallers maig 2021

2021/161 Despeses transport i 
PCR Juan Escudero

2021/162 Draps 

2021/163 

Airpur eliminador 
d’olors bactericida 
fungicida per a
sistema d’ a/c 

2021/164 Assessorament fiscal i 
comptable febrer 2021

2021/165 Quilometratge abril

2021/166 

Consum aigua del 
comptador de 
Saridakis, període del 
13-02 al 13-04 

2021/167 

Consum aigua 
comptador Can Estade 
del període 11
09-04 

2021/168 

Consum aigua 
comptador tallers 
gràfics del període 13
02-al 13-04 

2021/169 Compra de motor pe
al  

Pagament drets de 
reproducció fotografies 
Óscar Pipkin a les 

Oscar Pipkin 
Fridenberg 

127.50 € 627000.2 
màrqueting

Disseny i AAFF del 
senyal de la Biblioteca Argente, Xavier 100.00 € 627000.2 

màrqueting

Rènting fotocopiadora 
DEAC maig 2021 

BNP Paribas 
Lease Group, 
SA 

75.91 € 
621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Rènting fotocopiadora 
 

BNP Paribas 
Lease Group, 
SA 

112.48 € 
621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Despeses transport i 
PCR Juan Escudero 

Escudero 
García, Juan 
carlos 

181.54 € 605000.1e 
edició 2020

Casa Juliá, SA 43.91 € 605000.1e 
edició 2020

Airpur eliminador 
olors bactericida 

r al 
Pablo Bujosa 
Gil. SL 

28.37 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures

Assessorament fiscal i 
comptable febrer 2021 

Denver 
abogados y 
asesores 
tributarios, SL 

349.35 € 623000.2 
treballs tècnics

Quilometratge abril 
Francisco 
Copado 
Carralero 

21.76 € 

654000.1 
patrons,
la 
Govern i 

Consum aigua del 
comptador de 
Saridakis, període del Emaya,SA 393.60 € 

628000.2 
Subministrament 
d’aigua

Consum aigua 
comptador Can Estade 
del període 11-02-al Emaya,SA 1041.72 € 

628000.2 
Subministrament 
d’aigua

Consum aigua 
comptador tallers 
gràfics del període 13- Emaya,SA 162.40 € 

628000.2 
Subministrament 
d’aigua

Compra de motor per Antonio Carvajal 
Espigars 

666.25 € 622000.10 
Manteniment i 
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627000.2 - Publicitat i 
màrqueting 

2021-
04-01 

627000.2 - Publicitat i 
màrqueting 

2021-
04-30 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2021-
05-01 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2021-
05-01 

605000.1e - Premi 
edició 2020 

2021-
04-30 

605000.1e - Premi 
edició 2020 

2021-
04-30 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

infraestructures 

2021-
05-05 

623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 

2021-
02-28 

654000.1 - Viatges 
patrons, membres de 
la Comissió de 

overn i Direcció 

2021-
05-04 

628000.2 - 
Subministrament 

aigua 

2021-
05-04 

628000.2 - 
Subministrament 

aigua 

2021-
05-04 

628000.2 - 
Subministrament 

aigua 

2021-
05-04 

622000.10 - 
Manteniment i 

2021-
04-01 



 
 
 
 

 
 
 

climatitzador de tenda i 
soterrani 

2021/170 
Mà d’obra muntatge de 
bomba a climatitzador 
tenda 

2021/171 

Enviament 
documentació a 
Hèlsinki a Inma 
Herrera 

2021/172 Paper per projecte 
premi edició 2020

2021/173 
Enviament a Inma 
Herrera a Hèlsinki i a 
Shirin Seyed a Roma

2021/174 Correspondència 
massiva abril 

2021/175 
Vernís i material per 
restaurar pica de fusta 
en els tallers 

2021/176 Material vari 
manteniment 

2021/177 
Mascaretes pe
personal de la 
Fundació 

2021/178 Rènting traçador 
maig 2021 

2021/179 
Treballs de jardineria 
corresponents al mes 
de abril 

2021/180 Assessoria fiscal i 
comptable abril 2021

2021/181 Factura Llibreria Drac 
Màgic 

2021/182 Factura Llibres Colom

climatitzador de tenda i reparacions 
d’infraestructures

obra muntatge de 
bomba a climatitzador Antonio Carvajal 

Espigars 
785.00 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures

documentació a 
lsinki a Inma 

DHL Express 
Spain, SL 

72.22 € 605000.1d 
Pilar Juncosa 2019

Paper per projecte 
premi edició 2020 BCN Art, SL 246.84 € 605000.1e 

edició 2020

Enviament a Inma 
lsinki i a 

Shirin Seyed a Roma 

Correos y 
Telegrafos,SA 

76.16 € 605000.1d 
Pilar Juncosa 2019

Correspondència Correos y 
Telegrafos,SA 

8.62 € 
629000.15 
Comunicacions 
postals

Vernís i material per 
restaurar pica de fusta Bendix, SA 73.36 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures

Material vari La Herramienta 
Balear, SA 

28.11 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures

Mascaretes per al 
personal de la Moonoff, SL 75.71 € 629000.12 

d’oficina

 tallers DL financial 
solutions partner 

164.50 € 
621000.1 
maquin
fotocopiadores

Treballs de jardineria 
corresponents al mes 

Serveis Integrals 
de Finques 
Urbanes de 
Balears,SL 

1571.95 € 622000.8 

Assessoria fiscal i 
comptable abril 2021 

Denver 
abogados y 
asesores 
tributarios, SL 

349.35 € 623000.2 
treballs tècnics

Factura Llibreria Drac 
Drac Màgic 128.56 € 2420.1 

bibliogràfic

Factura Llibres Colom Llibres Colom 148.50 € 2420.1 
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reparacions 
infraestructures 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

infraestructures 

2021-
03-04 

605000.1d - Premi 
Pilar Juncosa 2019 

2021-
05-11 

605000.1e - Premi 
edició 2020 

2021-
05-06 

605000.1d - Premi 
Pilar Juncosa 2019 

2021-
04-30 

629000.15 - 
Comunicacions 
postals 

2021-
04-30 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

infraestructures 

2021-
03-15 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

infraestructures 

2021-
04-07 

629000.12 - Material 
oficina 

2021-
05-18 

621000.1 - Lloguer 
quinària i Renting 

fotocopiadores 

2021-
05-23 

622000.8 - Jardineria 2021-
04-30 

623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 

2021-
04-30 

2420.1 - Fons 
bibliogràfic 

2021-
04-16 

2420.1 - Fons 2021-



 
 
 
 

 
 
 

2021/183 Compra de 
fluorescents 

2021/184 Cadena per a 
d’aparcament 

2021/185 

Compra de corretges 
per al motor del 
climatitzador de Sala 
estrella 

2021/186 Bitllet rectificatiu Juan 
Escudero 

2021/187 Rènting fotocopiadora 
tallers maig 2021

2021/188 Rènting fotocopiadora 
DEAC juny 2021 

 
 
3. Donar compte de l’aprovació de la cessió gratuïta d
 
La Comissió de Govern se n’assabenta per unanimitat
 
 
4. Donar compte de la restauració de l
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 

 

5. Aprovació de l’adjudicació i 
l’assistència tècnica per a l
integral de restauració, direcció facultativa completa i coordinació de seguretat i salut 
en fase d’execució de l’edifici de Son Boter
 
Es proposa: 
 
“1. Adjudicar la contractació del servei consistent 
d’estudis previs i la redacció del projecte integral de restauració, direcció facultativa completa i 
coordinació de seguretat i salut en fase d
mitjançant procediment obert, diversos criteris d
tramitació ordinària (expedient de contractació núm.
per un import total de 66.100,00 
 

bibliogràfic

Compra de 
Energema, SA 88.70 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures

a porta Iboleon Velasco, 
Fernando 

3.97 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures

Compra de corretges 
l motor del 

climatitzador de Sala 
rodamientos 
FeYC S.A. 

66.41 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures

Bitllet rectificatiu Juan Vueling Airlines, 
SA 

274.33 € 605000.1e 
edició 2020

Rènting fotocopiadora 
 

BNP Paribas 
Lease Group, 
SA 

112.48 € 
621000.1 
maquin
fotocopiadores

Rènting fotocopiadora 
 

BNP Paribas 
Lease Group, 
SA 

75.91 € 
621000.1 
màquinaria i 
fotocopiadores

aprovació de la cessió gratuïta d’espais per a un concert acústic

assabenta per unanimitat. 

4. Donar compte de la restauració de l’escultura Figurine 

assabenta per unanimitat. 

adjudicació i la formalització del contracte del servei consistent 
assistència tècnica per a l’elaboració d’estudis previs i la redacció del projecte 

integral de restauració, direcció facultativa completa i coordinació de seguretat i salut 
edifici de Son Boter 

“1. Adjudicar la contractació del servei consistent en l’assistència tècnica per a l
estudis previs i la redacció del projecte integral de restauració, direcció facultativa completa i 

coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’edifici de Son Boter
mitjançant procediment obert, diversos criteris d’adjudicació, millor oferta qualitat
tramitació ordinària (expedient de contractació núm. 2020-02) a l’UTE IBarz
per un import total de 66.100,00 € (IVA exclòs). 
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bibliogràfic 04-15 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

infraestructures 

2021-
02-15 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

infraestructures 

2021-
05-31 
 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

infraestructures 

2021-
05-28 

605000.1e - Premi 
edició 2020 

2021-
05-31 

621000.1 - Lloguer 
quinària i renting 

fotocopiadores 

2021-
06-01 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i renting 
fotocopiadores 

2021-
06-
01” 

un concert acústic 

formalització del contracte del servei consistent en 
estudis previs i la redacció del projecte 

integral de restauració, direcció facultativa completa i coordinació de seguretat i salut 

assistència tècnica per a l’elaboració 
estudis previs i la redacció del projecte integral de restauració, direcció facultativa completa i 

edifici de Son Boter de la Fundació, 
adjudicació, millor oferta qualitat-preu i 

IBarz-Muñoz-Fortuny 



 
 
 
 

 
 
 

2. Notificar l’adjudicació del contracte als candidats o licitadors i, simultàniament, publicar 
l’adjudicació en el perfil del contractant de l
 
3. Formalitzar el contracte dins el termini 
 
4. Publicar la formalització del contracte segons 
 
5. Un cop realitzats tots els punts anteriors, iniciar l
 
6. Un cop realitzats tots els punts anteriors
contracte a la partida 2110.2 Construccions Son Boter
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6. Aprovació de les clàusules de 
Miró a Mallorca 
 
Es proposa: 
 
“1. Aprovar les clàusules adjuntes
General d’Arts Visuals de l’Ajuntament de Palma.”
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
7. Aprovació dels Plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 
contractació del servei de jardineria de la Fundació 
 
Es proposa: 
 
“1. Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte del servei de jardineria de 
la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació 
ordinària (expedient de contractació núm.
37411,70 € (IVA inclòs), per a un any prorrogable per a 2 més.

 
2. Aprovar els Plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, 
adjunts, que han de regir la contractació del servei de jardineria de la Fundació Pilar i 
Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinà
(expedient de contractació núm.
37.411,70 € (IVA inclòs), per a un any prorrogable per a 2 més.
 
3. La despesa derivada d
inclòs) es distribuirà al compte comptable 

 
 
 

Any Total (IVA inclòs)

2021 10.306,26 € (de setembre a desembre)
2022 20.612,5 € (de gener a agost)

 

adjudicació del contracte als candidats o licitadors i, simultàniament, publicar 
adjudicació en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.  

l contracte dins el termini que estableix l’article 153 de la Llei 9/2017. 

4. Publicar la formalització del contracte segons el que estableix l’article 154 de la Llei 9/2017.

5. Un cop realitzats tots els punts anteriors, iniciar l’execució del contracte.

6. Un cop realitzats tots els punts anteriors, abonar les factures corresponents a aquest 
2110.2 Construccions Son Boter.211, prevista al Pressupost 2021.

6. Aprovació de les clàusules de col·laboració entre el CAC i la Fundació Pilar i Joan 

adjuntes entre la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i la Direcció 
Ajuntament de Palma.” 

lecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 
contractació del servei de jardineria de la Fundació  

“1. Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte del servei de jardineria de 
la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació 
ordinària (expedient de contractació núm. 2021-02), amb un pressupost base de licitació de 

òs), per a un any prorrogable per a 2 més. 

lecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, 
que han de regir la contractació del servei de jardineria de la Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinà
(expedient de contractació núm. 2021-02), amb un pressupost base de licitació de 

òs), per a un any prorrogable per a 2 més. 

3. La despesa derivada d’aquesta contractació, per import màxim de 37
inclòs) es distribuirà al compte comptable 622000008 Jardineria de la següent manera:

Total (IVA inclòs) Partida pressupostària

€ (de setembre a desembre) 622000008 - jardineria
€ (de gener a agost) 622000008 - jardineria
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adjudicació del contracte als candidats o licitadors i, simultàniament, publicar 

article 153 de la Llei 9/2017.  

article 154 de la Llei 9/2017. 

e. 

, abonar les factures corresponents a aquest 
ressupost 2021.” 

col·laboració entre el CAC i la Fundació Pilar i Joan 

entre la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i la Direcció 

lecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 

“1. Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte del servei de jardineria de 
la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació 

02), amb un pressupost base de licitació de 

lecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, 
que han de regir la contractació del servei de jardineria de la Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària 
02), amb un pressupost base de licitació de 

aquesta contractació, per import màxim de 37.411,70 € (IVA 
de la següent manera: 

Partida pressupostària 
jardineria 
jardineria 



 
 
 
 

 
 
 

4. Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant, tal com preveu l
Llei 9/2017 i l’art. 188.3 de la Llei 20/2006
de les Illes Balears. 

 
5. Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l
contracte.” 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
URGÈNCIA 
 
S’aprova per unanimitat tractar 
contractació del servei de neteja de les 
Mallorca (expedient núm. 2021
 
També s’aprova per unanimitat l
neteja. 
 
8. Informe del director 
 
9. Informe del president 
 
10. Torn obert de paraules 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta.
 
 
El secretari delegat   

     
 
 
 

Damià Sans Tous   
 

anunci de licitació al perfil del contractant, tal com preveu l
art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 

compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació de l

aprova per unanimitat tractar la urgència sobre l’adjudicació i la 
contractació del servei de neteja de les instal·lacions de la Fundació Pila

xpedient núm. 2021-01). 

aprova per unanimitat l’aprovació i l’adjudicació d’aquest contracte del servei de 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta.

     Vist i plau
     El president

     Antoni Noguera Ortega
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anunci de licitació al perfil del contractant, tal com preveu l’article 135 de la 
unicipal i de règim local 

adjudicació de l’esmentat 

la formalització de la 
instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miro a 

aquest contracte del servei de 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta. 

Vist i plau 
El president 

Antoni Noguera Ortega 


