
 

 

 
 

 

 

 

 

1 

 
 
Extracte de l’acta de la Comissió de Govern de la Fundació Miró Mallorca 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 135 
Caràcter: ordinària  
Data: 11 de desembre de 2020  
Horari: de 9.35 a 11.05 h 
Lloc: Territori  Miró 
 
Assistents 
 
Antoni Noguera Ortega, president 
Francisca Niell Llabrés, vocal de l’Ajuntament 
Antoni Sansó Servera, vocal de l’Ajuntament  
Marcos Augusto Lladó, vocal de l’Ajuntament 
Joan Punyet Miró, vocal nat 
Lola Fernández Jiménez, vocal nada 
Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada 
José María Pardo Falcón, vocal nat 
Pilar Ortega Chapel, vocal nada 
 
Excusa la seva absència el sr. Llorenç Carrió, vocal de l’Ajuntament. 
 
Altres assistents 
 
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació 
Damià Sans Tous, secretari delegat. 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 134 (27 de novembre de 2020). 
2. Donar compte de les resolucions del president i del director. 
3. Aprovació de la proposta de pressupost per a l’exercici de 2021. 
4. Aprovació del Pla d’actuació per a l’exercici de 2021. 
5. Aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 

contractació del servei consistent en l’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 en fase d’execució de l’edifici de Son Boter. 

6. Aprovació del règim de sessions de la Comissió de Govern per a l’any 2021. 
7. Aprovació de la sol·licitud de préstec d’obres per a l’exposició “Miró & Jorn” al Museum 

Jorn de Dinamarca. 
8. Donar compte de la situació actual dels problemes d’emmagatzematge a les cambres de 

seguretat de la Fundació. 
9. Donar compte de la petició cursada a la Batlia en relació amb la direcció d’obres del 

projecte de rehabilitació de l’Edifici Moneo. 
10. Donar compte del VIII Festival de Videodansa de Palma. 
11. Informe de director. 
12. Informe de president. 
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13. 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. 134 (27 de novembre de 2020) 

 
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 
resolució 

Concepte Proveïdor Import Partida Data 

2020/26 
Servei de vigilància 

octubre 2020 
Transportes Blindados, 

SA 18120.47 € 629000.16 - 
Seguretat 2020-10-31 

2020/27 
Assistència i atenció al 
visitant octubre 2020 

Acciona Facility 
Services, SA 8592.12 € 

629000.10 - 
Assistència i atenció 

als visitants 
2020-10-26 

 
2.b. Donar compte de les resolucions del director 

 

Número 
resolució 

Concepte Proveïdor Import Partida Data 

2020/391 Telèfon mòbil del 18 
agost al 17 de setembre 

Telefónica 
Móviles, SA 

60.31 € 
628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2020-10-01 

2020/392 Còpies a facturar C256I 
setembre 2020 Canon, SA 40.10 € 629000.12 - Material 

d’oficina 2020-10-08 

2020/393 
Còpies a facturar 
C5535I agost i 
setembre 

Canon, SA 48.90 € 629000.12 - Material 
d’oficina 2020-10-08 

2020/394 Còpies a facturar 
C5235i setembre Canon, SA 85.62 € 629000.12 - Material 

d’oficina 2020-10-08 

2020/395 
Adquisició 5 bateries 9V 
7Ah recanvi per a SAIs i 
altres 

Acumuladores 
Palma, SL 

118.92 € 
629000.17 - 
Consumibles 
informàtica 

2020-10-09 

2020/396 
2a comanda 
mascaretes per al 
personal de la Fundació 

Wilton Project, 
SL 

266.00 € 629000.12 - Material 
d’oficina 2020-10-09 

2020/397 Dietes Inma Herrera de 
l’1/10 al 9/10 

Herrera Luque, 
Inmaculada 

281.96 € 605000.1d - Premi 
Pilar Juncosa 2019 2020-10-09 

2020/398 Dietes Shirin Seyed de 
l’1/10 al 9/10 

Seyed Salehi 
Barati, Shirin 

281.96 € 605000.1d - Premi 
Pilar Juncosa 2019 2020-10-10 
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2020/399 Servei de neteja 
octubre 2020 

Translimp 
Contract 
Services, SA 

2931.69 € 622000.3 - Neteja 2020-10-15 

2020/400 Articles per a tenda Ming 
Productions S.L. 

1684.43 € 
600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2020-10-13 

2020/401 

Compra de productes 
de neteja, vinagre taller 
gravat i màscares 
higièniques emergència 
taller ceràmica 

Carrefour, SA 41.73 € 629000.7 - Cursos 
tallers 2020-10-09 

2020/402 Facturació telefònica 
fixa setembre 2020 

Telefónica de 
España, SA 

447.39 € 
628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2020-10-19 

2020/403 Material projecte Premi 
Pilar Juncosa 2019 Bendix, SA 133.00 € 605000.1d - Premi 

Pilar Juncosa 2019 2020-10-15 

2020/404 

Compra paper Metxa 
eixugamans i 
dispensadora neteja 
tallers 

Bendix, SA 116.01 € 629000.7 - Cursos 
tallers 2020-10-15 

2020/405 
Renovació anual del 
registre de domini a 
Internet fpjmiro.org 

Ubilibet,SL 38.00 € 

622000.6 - 
Manteniment 
fotocopiadores i 
equips informàtics 

2020-10-21 

2020/406 Compra de recanvi 
pendrive Mirage Pro 

Delex 
Repromedia 

57.00 € 

622000.6 - 
Manteniment 
fotocopiadores i 
equips informàtics 

2020-10-20 

2020/407 

Allotjament Inma i 
Shirin del 7 de 
setembre al 10 
d’octubre 

Ruiz, Maria Pau 816.00 € 605000.1d - Premi 
Pilar Juncosa 2019 2020-10-19 

2020/408 Assessorament i gestió 
laboral octubre 2020 

Penta Asesores 
Laborales, SL 

374.17 € 623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 2020-10-21 

2020/409 
Compra de rajoles per a 
reparar el sòl al Taller 
Sert 

Almacenes 
Femenías, SA 

92.02 € 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures 

2020-10-29 

2020/410 Roba de feina Mallorca 
Vestuarios, SL 

209.95 € 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures 

2020-10-27 

2020/411 Assessorament fiscal i 
comptable octubre 2020 

Abogados y 
Asesores 
Tributarios, SL 

349.35 € 623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 2020-10-30 

2020/412 Recanvi de cartutxos 
tintes plòters Tallers Nunsys, SL 715.79 € 629000.17 - 

Consumibles 2020-10-31 
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d’Obra Gràfica informàtica 

2020/413 

Adquisició d’un 
alimentador per a 
telèfon taller litografia 
(per avaria) 

Mallorca 
Electrónica, SL 

42.35 € 
2170.1 - Equips 
informàtics i 
comunicacions 

2020-10-30 

2020/414 

Adquisició d’un 
duplicador HDMI i un 
distribuïdor àudio USB 
(videoconferències 
auditori) 

Rafel Guardiola 
Pascual 

222.04 € 
2170.1 - Equips 
informàtics i 
comunicacions 

2020-10-30 

2020/415 Compra d’emulsió 
Taller de Serigrafia 

MARSEBCN 
SERISHOP, SL 

106.30 € 629000.7 - Cursos 
tallers 2020-10-20 

2020/416 Rènting fotocopiadora 
DEAC novembre 2020 

BNP Paribas 
Lease Group, 
SA 

75.91 € 
621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2020-11-02 

2020/417 Rènting fotocopiadora 
Tallers novembre 2020 

BNP Paribas 
Lease Group, 
SA 

112.48 € 
621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2020-11-02 

2020/418 

Consum d’aigua 
comptador Saridakis 
corresponent al període 
14-08 a 13-10 

Emaya, SA 455.32 € 
628000.2 - 
Subministrament 
d’aigua 

2020-11-03 

2020/419 

Consum d’aigua 
comptador Can Estades 
del període 12-08 a 13-
10 

Emaya, SA 1606.50 € 
628000.2 - 
Subministrament 
d’aigua 

2020-11-03 

2020/420 

Consum d’aigua 
comptador Tallers 
Gràfics del període 14-
08 a 13-10 

Emaya,SA 344.48 € 
628000.2 - 
Subministrament 
d’aigua 

2020-11-03 

2020/421 

Material vari d’oficina 
(carpetes de projectes, 
carpetes arxiu 
biblioteca i diversos) 

Carlin Palma, SL 132.20 € 629000.12 - Material 
d’oficina 2020-10-31 

2020/422 Quilometratge octubre 
Francisco 
Copado 
Carralero 

18.08 € 

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

2020-11-04 

2020/423 Consum telefònic 
octubre 2020 

Telefónica de 
España, SA 

462.69 € 
628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2020-10-28 

2020/424 Reparació de bufador 
Socías y 
Rosselló 
Baleares, SL 

57.33 € 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d’infraestructures 

2020-10-31 

2020/425 Factura corresponent al 
mes d’octubre 

Serveis Integrals 
de Finques 

1571.95 € 622000.8 - 
Jardineria 2020-10-31 
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Urbanes de 
Balears,SL 

2020/426 Correspondència 
massiva octubre 2020 

Correos y 
Telegrafos,SA 

6.66 € 
629000.15 - 
Comunicacions 
postals 

2020-10-31 

2020/427 
Enviament projector 
Taller Sert per a 
reparació a Barcelona 

DHL Express 
Spain, SL 

23.58 € 
629000.15 - 
Comunicacions 
postals 

2020-11-16 

2020/428 
5000 tassons de paper 
Eco Kraft per a les fonts 
d’aigua 

R. Damians, SA 260.68 € 629000.12 - Material 
d’oficina 2020-11-06 

2020/429 Quilometratge de febrer 
a novembre 2020 

Carnicero 
Alcover, 
Amanda 

24.02 € 
624000.2 - 
Locomocions 
personal 

2020-11-23 

La Comissió de Govern se n’assabenta. 
 
3. Aprovació de la proposta de pressupost per a l’exercici de 2021 
 
Es proposa: 
 
1. Aprovar el següent pressupost per a l’exercici de2021 (s’adjunta annex d’estimació de 
l’estat de tresoreria 2021 i del patrimoni net 2021): 

 
DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2021 

DESPESES Pressupost 
2020 

Pressupos
t 2021 

Desviació 

 
605000.1   Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa                       

32.000 €  
                   

37.000 €  
 

- 5.000 €  
 

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

                        
7.000 €  

                     
3.000 €  

            
    4.000 €  

 Total   Despeses per ajudes i altres  
                     

39.000 €  
                   

40.000 €  
 

- 1.000 €  
 

600000.1   Subministraments comercials tenda                       
80.000 €  

                   
30.000 €  

           
   50.000 €  

 
60000.99  

 Diferències per arrodoniment a 
compres  

                                
6 €  

                             
6 €  

                      
   - €  

 
610000.1   Variació d’existències                       

30.000 €  
                   

30.000 €  
                   

      - €  

 Total   Aprovisionaments  
                   

110.006 €  
                   

60.006 €  
             

 50.000 €  
 

621000.1  
 Lloguer maquinaria i Rènting 
fotocopiadores  

                        
2.762 €  

                     
2.881 €  

 
- 119 €  

 
622000.2   Contractes de manteniment                          

8.600 €  
                     

5.764 €  
             

   2.836 €  
 

622000.3   Neteja                       
35.181 €  

                   
40.295 €  

 
- 5.114 €  

 
622000.6  

 Manteniment fotocopiadores i equips 
informàtics  

                        
7.700 €  

                     
6.300 €  

               
 1.400 €  
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622000.1

0  

 Manteniment i reparacions 
d’infraestructures   

                     
12.000 €  

                   
12.000 €  

                      
   - €  

 
622000.7   Restauració fons de la col·lecció                          

1.500 €  
                     

1.000 €  
                  

  500 €  

 
622000.8   Jardineria                       

18.864 €  

 
21.852,00 

€ 

 
- 2.988 €  

 
622000.9   Contra incendis             

3.000 €  
                     

1.700 €  
             

   1.300 €  
 

623000.1   Serveis jurídics                          
5.000 €  

                     
3.000 €  

              
  2.000 €  

 
623000.2   Estudis i treballs tècnics                   

18.000 €  
                   

18.183 €  
 

- 183 €  
 

623000.4  
 Despeses exposicions a Successió 
Miró (5%)  

                                 
- €  

                              
- €  

                      
   - €  

 
624000.1   Transports                   

500 €  
                         

300 €  
                  

  200 €  
 

624000.2   Locomocions personal                          
1.100 €  

                         
500 €  

                 
   600 €  

 
625000.1   Assegurances vàries                   

18.000 €  
                   

23.044 €  
 

- 5.044 €  
 

626000.1   Serveis bancaris i similars                          
2.500 €  

                     
1.500 €  

               
1.000 €  

 
627000.1   Atencions protocol·làries                          

3.000 €  
                     

2.500 €  
              

      500 €  
 

627000.2   Publicitat i màrqueting                          
4.000 €  

                     
1.000 €  

                
3.000 €  

 
628000.1   Subministrament d’energia elèctrica                     

49.500 €  
                   

42.000 €  
              

  7.500 €  
 

628000.2   Subministrament d’aigua                       
16.000 €  

                   
14.726 €  

               
 1.274 €  

 
628000.4   Comunicacions telefòniques                       

16.000 €  
                   

13.200 €  
          

      2.800 €  
 

629000.1   Subministraments diversos                          
2.900 €  

                     
2.700 €  

               
     200 €  

 
629000.3   Activitats culturals                          

3.000 €  
                     

3.000 €  
                 

        - €  
 

629000.6   Activitats didàctiques                          
4.000 €  

                     
1.500 €  

             
   2.500 €  

 
629000.7   Cursos tallers                       

10.000 €  
    

6.000 €  
            

    4.000 €  
 

629000.8   Edicions tallers                                   
- €  

                              
- €  

                   
      - €  

 
629000.9   Exposicions internes                          

7.000 €  
                     

4.200 €  
              

  2.800 €  
 

629000.1
0  

 Assistència i atenció als visitants                     
105.000 €  

 
106.097 € 

 
- 1.097 €  

 
629000.1  Material d’oficina                          

2.400 €  
                     

4.100 €  
 

- 1.700 €  
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629000.1
3  

 Subscripcions a mitjans de 
comunicació  

                           
950 €  

                         
950 €  

                   
      - €  

 
629000.1

5  
 Comunicacions postals                          

1.100 €  
                     

1.000 €  
                

    100 €  

 
629000.1

6  
 Seguretat                     

219.000 €  
 

221.166 € 
 

- 2.166 €  

 
629000.1

7  
 Consumibles informàtica                          

2.000 €  
                     

1.500 €  
              

      500 €  

 
629000.1

9  
 Despeses Premis i Beques                          

4.000 €  
                     

1.000 €  
                

3.000 €  

 
629000.2

1  
 Exposicions exteriors                                   

- €  
                              

- €  
               

          - €  

 
631000.1   Tributs                          

5.000 €  
                     

4.021 €  
          

          979 €  
 

634100.1   Ajustos negatius IVA no deduïble                     
130.000 €  

                   
90.000 €  

        
      40.000 €  

659000.1  Altres pèrdues en gestió corrent                             
100 €  

                           
30 €  

            
          70 €  

 Total   Altres despeses de l’activitat  
                   

719.657 €  
                 

659.008 €  
          

    60.649 €  
 

640100.1  
 Retribucions bàsiques personal 
direcció  

                     
50.896 €  

                   
51.354 €  

               
          - 458 €  

640.2  Retribucions bàsiques personal laboral                     
591.133 €  

                 
594.873 €  

 
- 3.740 €  

64201   Seguretat social personal directiu                       
16.000 €  

                   
18.677 €  

 
- 2.677 €  

64202   Seguretat social personal laboral                     
196.000 €  

                 
226.052 €  

 
- 30.052 €  

643000.1  Jubilació anticipada                       
49.908 €  

                              
- €  

    
          49.908 

€  
 

649000.1   Ajudes mèdiques personal laboral                          
2.000 €  

                     
2.000 €  

             
            - €  

 
649000.2   Servei de prevenció i mutua laboral                          

2.800 €  
                     

2.800 €  
             

            - €  
 

649000.3   Formació del personal laboral                          
2.000 €  

                     
1.000 €  

       
         1.000 €  

 
649000.4   Ajudes socials per estudis                          

1.000 €  
                     

1.000 €  
                         

- €  
 

649000.5   Dietes per treballs fora del centre                          
2.500 €  

                     
1.000 €  

                
1.500 €  

 Total   Despeses personal  
                   

914.237 €  
                 

898.755 €  
             

 15.481 €  
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668000.1   Diferències positives de canvi                             

100 €  
                           

50 €  
                  

    50 €  

 Total   Despeses financeres  
                           

100 €  
                           

50 €  
 

50 € 

6800  Amortitzacions                     
144.000 €  

 
122.339 € 

          
    21.661 €  

 Total   Despeses amortitzacions  
                   

144.000 €  
 

122.339 € 
           

   21.661 €  

 Total de despeses  
                

1.927.000 €  

 
1.780.158 

€ 

        
    146.841 €  

 
DISTRIBUCIÓ D’INVERSIONS 2021  

 Despeses inversió   Pressupost 2020  
 Pressupost 

2021  
Desviació 

 
2110.

1  

 Construccions (coberta estany 
superior, interior, estanys inferiors, nova 
il·luminació de l’Edifici Moneo)  

                
   450.000 €  

                 
398.704 €  

              
51.296 €  

 
2110.

2  
 Restauració deSon Boter (estudi previ)                      

 70.000 €  
                   

85.085 €  
 

-15.085 €  

 211x   Rehabilitació de tenda                     
  25.000 €  

                              
- €  

              
25.000 €  

 211x   Rehabilitació d’antiga taquilla                 
     15.000 €  

                              
- €  

              
15.000 €  

 213.1   Maquinària                
           5.000 €  

                              
- €  

                
5.000 €  

 2x   Compra i instal·lació de càmeres                       
- €  

                   
26.500 €  

 
-26.500 €  

 215.1   Altres instal·lacions (cablatge 
Fundació)  

                     
40.000 €  

                     
2.500 €  

              
37.500 €  

 215.2   Altres instal·lacions (plataformes 
elevadores)  

                     
80.000 €  

                   
80.000 €  

                         
- €  

 216.1   Mobiliari                        
  5.000 €  

                              
- €  

                
5.000 €  

 
2170.

1  
 Equips informàtics i comunicacions      

25.000 €  
                   

11.500 €  
              

13.500 €  

 
2420.

1  
 Fons bibliogràfic                      

    6.000 €  
                     

6.000 €  
                         

- €  

 
2421.

1  
 Fons fotogràfic i d’arxiu               

   25.000 €  
                   

18.000 €  
                

7.000 €  

 Total de despeses d’inversió                
     746.000 €  

                 
628.289 €  

            
117.711 €  

 TOTAL  
              

  2.673.000 €  
             

2.408.448 €  
    

264.552 €  
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DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Ingressos TOTAL TOTAL   
Compte Descripció 2020 2021 Desviació 

700.1 Tenda, llibreria 
          230.100 

€  
         92.040 

€  - 138.060 €  

705.1 Entrades i visites a la Fundació 
          298.000 

€  
       119.745 

€  - 178.255 €  

705.2 Cursos i altres activitats 
              6.360 

€  
           4.077 

€  - 2.283 €  

705.3/705.4 
Serveis (organització exp. + lloguer 
imatges) 

            12.000 
€  

           9.000 
€  - 3.000 €  

723.2 Patrocini publicitari 
            20.000 

€                    - €  - 20.000 €  

740.1 Aportació corrent de l’Ajuntament 
       1.142.000 

€  
    1.242.000 

€  
          100.000 

€  

740.4 Subvenció del Ministeri Cultura 
            60.000 

€  
         60.000 

€  
                     - 

€  

752.1 Cànon de la cafeteria 
              1.319 

€                    - €  - 1.319 €  

752.2 Lloguer d’espais 
            12.000 

€  
           2.000 

€  - 10.000 €  

759.1 Indeterminats 
              4.000 

€               450 €  - 3.550 €  

759.3 Drets d’autor 
              1.000 

€               300 €  - 700 €  
768.1 Diferències positives de canvi                 221 €                 30 €  - 191 €  

Total 
       1.787.000 

€  
    1.529.642 

€  - 257.358 €  
 

2. Aprovar el compte d’explotació per a l’exercici 2021: 
 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA  

A) EXCEDENT DE L’EXERCICI 2021 
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 1.421.745,00  
a) Quotes d’usuaris i afiliats 0,00 

b) Aportacions d’usuaris 119.745,00 
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 0,00 

d) Subvencions, donacions i llegats imputats a resultats de l’exercici 1.302.000,00 
e) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats 0,00 

2. Despeses per ajudes i altres -40.000,00 
a) Ajudes monetàries -37.000,00 
b) Ajudes no monetàries 0,00 

c) Despeses per a col·laboracions i de l’òrgan de govern -3.000,00 
d) Reintegrament d’ajudes i assignacions 0,00 

3. Vendes i altres ingressos de l’activitat mercantil 92.040,00 
4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació -30.000,00 
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5. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0,00 
6. Aprovisionaments -30.006,00 
7. Altres ingressos d’explotació 15.827,00 
8. Despeses de personal -898.755,50 
9. Altres despeses d’explotació -659.008,38 
10. Amortització de l’immobilitzat -122.338,52 

11. 
Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat 
de l’exercici 

0,00 

a) Afectes a l’activitat pròpia 0,00 

b)  Afectes a l’activitat mercantil 0,00 

12. Excessos de provisions 0,00 
13. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 0,00 
A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -250.496,40 
14. Ingressos financers 0,00 
15. Despeses financeres 0,00 
16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 
17. Diferències de canvi -20,00 
18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 0,00 
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -20,00 
A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2) -250.516,40 
19. Impost sobre beneficis 0,00 

A.4) 
VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA A L’EXCEDENT DE 
L’EXERCICI (A3+19) 

-250.516,40 

I) 
Resultat total, variació del patrimoni net a l’exercici 
(A.4+D+E+F+G+H) 

-250.516,40 

   
 Total d’ingressos prevists 2021 1.529.642,00 
 Total de despeses previstes 2021 -1.780.158,40 
 Diferència -250.516,40 

 
 

  RELACIÓ DE PERSONAL 2021  
      
      
 Personal d’alta direcció  Valoració 
      
  1 alt càrrec directiu  51.354 € 
      
 Personal laboral    
      
  2 caps de departament 78.228 € 
  2 caps de servei  65.041 € 
  3 tècnics  111.149 € 

  
1 coordinador 
exposicions  36.496 € 

  1 secretària de direcció  33.782 € 
  1 mestre de tallers 32.536 € 
 1 aux. de comunicació i màrqueting 34.848 € 
  3 administratius 99.449 € 
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  2 auxiliars d’educació i activitats 44.243 € 
  1 encarregat de manteniment 30.342 € 

  1 tècnic de biblioteca i arxius 28.759 € 
    
    
      
    SUMA 646.226 € 
      
 Seguretat Social Patronal  244.729 € 
      
 Altres ajudes    
  Ajudes mèdiques  2.000 € 
  Formació   1.000 € 

  
Ajudes socials per 
estudis  1.000 € 

  Dietes per treballs  1.000 € 
  Servei de prevenció i mútua laboral 2.800 € 
    SUMA 7.800 € 
      
    TOTAL  898.755 € 
      
      

 
La Comissió de Govern aprova per unanimitat aquest punt. 
 
 
4. Aprovació del Pla d’actuació per a l’exercici de 2021 

Es proposa: 

1. Aprovar el següent pla d’actuació per al 2021: 
 

1. ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 
 

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA 

PLA D’ACTUACIÓ 2020 
Núm. 
registre:    CIF:  G-57753915 
Domicili:   C. DE SARIDAKIS, 29 
Localitat:   PALMA 
Codi 
Postal:   07015 

Província / 
País:  

 ILLES BALEARS / 
ESPANYA 

Telèfon:   971.70.14.20 Adreça electrònica:   info@miromallorca.com 
1. ACTIVITATS DE L’ENTITAT 
ACTIVITAT 1: MUSEU 
A) Identificació 
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Denominació de l’activitat ACTIVITATS DEL MUSEU 
Tipus d’activitat (*) PRÒPIA 
Codi de l’activitat E01 
Lloc execució/desenvolupament FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA 
Descripció detallada de les activitats previstes 
Aquestes activitats inclouen: 
 
1.1. Exposicions 
 
La programació expositiva de la Fundació Miró Mallorca segueix estan condicionada per la 
intervenció integral de l’Edifici Moneo i més concretament per la substitució de la coberta-
estany. Aquesta intervenció continuarà afectant les sales expositives i es preveu que es 
dugui a terme durant el primer semestre del 2021. Per diversos motius no ha estat possible 
realitzar la intervenció durant aquest 2020.  
 
A més, l’evolució de la pandèmia provocada pel covid-19 i les seves conseqüències també 
marcaran la programació expositiva del pròxim any, juntament amb la capacitat 
pressupostària disponible dins un marc amb certes incerteses pel nombre de visitants que 
rebrem, les mesures sanitàries i de prevenció, les restriccions a les activitats culturals i als 
museus, la disminució de recursos propis o la disminució o reducció de la mobilitat 
internacional.  
 
Fins a l’acabament de les obres es continuarà amb l’exposició “Miró, obres del fons de la 
Fundació”, que ocupa tots els espais expositius: Estrella, Cúbic i Espai Zero.  
 
Una vegada acabades les obres, s’està treballant en una nova exposició de producció 
pròpia vinculada amb les obres que varen sortir del taller de Son Boter i els objectes que 
Joan Miró hi tenia i que actualment formen part de la col·lecció de la Fundació.  
 
A mitjans juny es preveu inaugurar l’exposició temporal de les guanyadores del Premi 
biennal de creació artística Pilar Juncosa & Sotheby’s 2019. Un punto fijo para orientarse. 
Historia de un lugar velado és un projecte ideat per les artistes visuals Inma Herrera (Madrid, 
1986) i Shirin Salehi (Teheran, 1982) que serà produït als tallers de la Fundació Pilar i Joan 
Miró a Mallorca durant l’any 2020. Se centrarà en la creació d’una instal·lació pensada per a 
l’Espai Cúbic de la Fundació i l’edició d’un llibre d’artista. 
 
El projecte plantejarà una reflexió sobre la noció contemporània de l’espai sagrat, establint 
un diàleg amb l’estudi de Son Boter mitjançant l’anàlisi dels conceptes de matriu, matèria 
mater, empremta, repetició i ritual en l’art múltiple. S’investigarà amb tres materials bàsics i 
fonamentals dins el context del gravat i la ceràmica: coure, paper i argila. L’Espai Cúbic 
acollirà una instal·lació formada per escultures de coure i argila, i una videoprojecció, 
acompanyades amb art sonor i finalment el llibre d’artista. 
 
Completarà el programa expositiu de 2021 una exposició temporal a l’Espai Cúbic i al 
passadís de la Fundació de l’artista Roser Messeguer, guanyadora del primer premi d’edició 
d’obra gràfica als Tallers de Joan Miró 2019. La disuación. La marea y el límite s’emmarca 
en una àmplia investigació processual sobre les transformacions de l’arquitectura defensiva 
al llarg de la història i la seva relació amb la costa. En aquesta ocasió desenvolupa una 
proposta in situ al voltant de les estructures militars de l’illa de Mallorca, en el marc de la 
investigació sobre arquitectura militar defensiva iniciada per l’artista el 1999. Meseguer 
explora el diàleg entre passat i present a través de la història, els aspectes visuals i la 
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sublimitat d’ubicacions com Cala Rajada, Cala Agulla o Cala Mesquida.  
 
L’exposició inclouria la sèrie de fotogravats realitzats als Tallers d’Obra Gràfica de la 
Fundació el 2018 a partir de preses fotogràfiques de Cala Rajada i Cala Agulla; cinc planxes 
de coure que acompanyen les estampacions; una col·lecció de diapositives presentades 
damunt una taula de llum que recull la sèrie iniciada el 1999, i una recopilació de 
documentació d’arxiu i fotografies de les construccions defensives de Mallorca com a 
investigació de procediment.  
 
Aquesta exposició està condicionada a rebre una ajuda econòmica del Consell de Mallorca 
dins la línia de subvencions a activitats culturals que ha estat demanada per la Fundació 
aquest 2020 i per això no té data prevista d’inauguració, si bé es pensa que es pugui 
inaugurar en acabar l’exposició temporal de les guanyadores del premi biennal de creació 
artística.   
 
1.2. Activitats culturals i educatives 
 
La Fundació Miró Mallorca estableix las següents cinc línees conceptuals a l’hora de 
programar les activitats culturals i educatives a desenvolupar al llarg de 2021: 
 

a. ACTIVITATS DIDÀCTIQUES 
• Programa per a centres educatius, amb una major presència digital 
• Programa per adults, famílies i nins, amb una major presència digital 
• Programa social, amb les restriccions que imposa la pandèmia 
• Visites guiades a la Fundació Miró Mallorca, amb les restriccions que 

imposa la pandèmia  
 

b. TALLERS D’OBRA GRÀFICA DE JOAN MIRÓ 
• Cursos i tallers d’arts gràfiques 
• Edicions i col·laboracions amb artistes 
• Lloguer dels tallers 

 
c. ACTIVITATS CULTURALS 

• Música i dansa 
• Fotografia i cinema 
• Arquitectura i paisatge 
• Conferencies i seminaris 
• Altres activitats 

 
d. PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA SOTHEBY’S 2021 

• Premi biennal de creació artística Pilar Juncosa & Sotheby’s  
• Una beca Pilar Juncosa a un projecte d’educació artística 
• Tres beques de formació per a participar als cursos de tallers d’obra gràfica 

de Joan Miró (una a través de Calcografia Nacional, Madrid) 
• Tres beques de formació artística a altres centres (Slade School University, 

Londres, i Casa Velázquez, Madrid) 
 

e. PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 
• UIB, EASDIB, UCM, etc.  
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1.3. Col·leccions 
 

a. Fons de la Col·lecció: inventari, restauració, catalogació i fotografia del fons 
museogràfic. 

 
b. Biblioteca: catalogació del fons bibliogràfic per a la seva incorporació al Catàleg 

Bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB), organització del fons fotogràfic i 
documental a la biblioteca i gestió de peticions del banc d’imatges de la Fundació 
Miró Mallorca.  

 
1.4. Lloguer d’espais  

 
(*) Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 

B) Recursos humans emprats a l’activitat 

Tipus 
Nombre  Nre. d’hores / any 
Previst Previst 

Personal assalariat 19 30.135 
Personal amb contracte de serveis 
(al dia) 9 

                                                    
21.407 

Personal voluntari 0   
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

Tipus 
Nombre    
Previst   

Persones físiques 27.000   
Persones jurídiques     
D) Objectius i indicadors de la realització de l’activitat 
Objectiu Indicador Quantificació 
Complir la voluntat de l’artista 
Joan Miró i l’Estatut fundacional 
de la Fundació Pilar i Joan Miró en 
el seu article 5 (finalitats 
fundacionals). Destacar que 
l’artista donà part de la seva obra 
amb la finalitat de promoure l’art i 
la cultura i difondre les activitats 
artístiques acostant-les a la nostra 
comunitat i la implicació de la 
societat.   

  

    
ACTIVITAT 2:  TALLERS 
A) Identificació 
Denominació de l’activitat EDICIONS I CURSOS TALLERS 
Tipus d’activitat (*) PRÒPIA 
Codi de l’activitat E01 
Lloc d’execució/desenvolupament FUNDACIÓ  
Descripció detallada de l’activitat prevista 
2.1. Cursos i tallers 
 

• T1.Taller de gravat  
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• T2. Taller d’il·lustració  
 
2.2. Intercanvi d’artistes becats Casa Velázquez (Madrid) i Slade School (Londres).  
 
2.3. Acollida del guanyador de la beca de formació del Certamen Nacional d’Arts Gràfiques 
per a Joves Creadors.  
 
2.4. Suport als artistes que lloguen els tallers a través del programa d’accès gratuït 
promogut per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma i la Fundació.  
 
(*) Indicar si es tracta d’una activitat pròpia ò mercantil 

B) Recursos humans emprats a l’activitat 

Tipus 
Nombre  Nre. d’hores / any 
Previst Previst 

Personal assalariat 1 1.950 
Personal amb contracte de serveis 1 260 
Personal voluntari 0 0 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

Tipus 
Nombre    
Previst   

Persones físiques 40   
Persones jurídiques     
D) Objectius i indicadors de la realització de l’activitat 
Objectiu Indicador Quantificació 
Complir la voluntat de l’artista 
Joan Miró i l’Estatut fundacional 
de la Fundació Pilar i Joan Miró en 
el seu article 7 (Activitats). Facilitar 
l’ús dels tallers o obra gràfica a 
artistes per a aconseguir un 
equilibri entre la memòria i la 
innovació; és a dir, estimular a la 
vegada el respecte a les tècniques 
tradicionals de les arts gràfiques i 
el desig més intens de 
contemporaneïtat, tal com va fer 
Joan Miró.    

 

    
ACTIVIDAT 3: TENDA 
A) Identificació 
Denominació de l’activitat TENDA - LLIBRERIA 
Tipus d’activitat (*) MERCANTIL 
Codi de l’activitat E01 
Lloc d’execució/desenvolupament FUNDACIÓ  
Descripció detallada de l’activitat prevista 
Venta de productes de marxandatge, llibres i catàlegs, així com de les obres produïdes als 
tallers d’obra gràfica.  
La tenda ofereix les següents línies de productes, el 95% dels quals amb dissenys 
mironians:  
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• alimentació 
• ceràmica i vidre 
• complements 
• jocs 
• obra gràfica de Joan Miró  
• obra gràfica d’altres artistes 
• papereria 
• perfumeria 
• publicacions 
• tèxtils 
• altres 

 
(*) Indicar si es tracta d’una activitat pròpia ò mercantil 

B) Recursos humans emprats a l’activitat 

Tipus 
Nombre  Nre. hores / any 
Previst Previst 

Personal assalariat 1 1.950 
Personal amb contracte de serveis 2 2.236 
Personal voluntari 0   
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

Tipus 
Nombre    
Previst   

Persones físiques 27.000   
Persones jurídiques     
D) Objectius e indicadors de la realització de l’activitat 
Objectiu Indicador Quantificació 
Recaptació de fons per a ser 
reinvertits a la Fundació amb 
l’objectiu de col·laborar al 
finançament de les activitats 
pròpies del museu.    

  

  
 

2.PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER LA FUNDACIÓ 
 

Despeses/Inversions 

Activitat Activitat Activitat Total  
No 

imputats 
a les 

activitats TOTAL 
1 

(Museu) 
2 

(Tallers) 
3 

(Tenda) d’activitats 
Despeses per ajudes i 
altres 

            

a) Ajudes monetàries 37.000 €        37.000 € 

b) Ajudes no 
monetàries 

          0 € 
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c) Despeses per 
col·laboracions i 
òrgans de govern 

3.000 €         3.000 € 

Variació d’existències 
de productes acabats 
i en procés de 
fabricació 

    30.000 €     30.000 € 

Aprovisionaments     30.006 €     30.006 € 

Despeses de 
personal 

800.669 € 45.332 € 52.754 €     898.755 € 

Altres despeses de 
l’explotació 

659.008 €         659.008 € 

Amortització de 
l’immobilitzat 

122.339 €         122.339 € 

Deteriorament i 
resultat per alienació 
d’immobilitzat 

          0 € 

Despeses financeres           0 € 

Variacions de valor 
raonable en 
instruments financers 

          0 € 

Diferències de canvi 50 €         50 € 

Deteriorament i 
resultat por alienació 
d’instruments 
financers 

          0 € 

Imposts sobre 
beneficis 

          0 € 

Subtotal de 
despeses 

1.622.066 
€ 

45.332 € 112.760 
€ 

0 € 0 € 1.780.158 
€ 

Adquisicions 
d’immobilitzat 
(excepte béns de 
patrimoni històric) 

543.204 €         543.204 € 
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Adquisicions de béns 
de patrimoni històric 

85.085 €         85.085 € 

Cancel·lació de deute 
no comercial 

            

Subtotal 
d’inversions 

628.289 €         628.289 € 

TOTAL RECURSOS 2.250.355 
€ 

45.332 € 112.760 
€ 

0 € 0 € 2.408.447 
€ 

 
 
3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER LA FUNDACIÓ 
 
3.1. Previsió d’ingressos a obtenir per la Fundació 
 

INGRESSOS Import total 
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 0 € 
Vendes i prestacions de serveis de les activitats 
pròpies 134.822 € 

Ingressos ordinaris de les activitats mercantils 92.040 € 
Subvencions del sector públic 1.302.000 € 
Aportacions privades 0 € 
Altres tipus d’ingressos 780 € 
TOTAL D’INGRESSOS PREVISTS 1,529.642 € 
 
3.2. Previsió d’altres recursos econòmics a obtenir per la Fundació 
 

ALTRES RECURSOS Import total 
Deutes contrets 0 € 
Altres obligacions financeres assumides 0 € 
TOTAL D’ALTRES RECURSOS PREVISTS 0 € 
 
La Comissió de Govern aprova per  unanimitat la proposta. 
 
5. Aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 
contractació del servei consistent en l’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 en fase d’execució de l’edifici de Son Boter 
 
Es proposa: 

 
1. Considerar justificada la necessitat de dur a terme la contractació dels plecs de 

prescripcions tècniques i administratives que han de regir la contractació del servei 
consistent en l’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 en fase d’execució de l’edifici de Son Boter amb un pressupost base de licitació de 
102.952,80 € (IVA inclòs). 
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2. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, que 
s’adjunten i que han de regir la contractació del servei consistent en l’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 en fase d’execució de l’edifici de Son 
Boter 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. 2020-02), amb un pressupost base de licitació de 102.952,80 € (IVA 
inclòs). 

 
3. La despesa derivada d’aquesta contractació, per import màxim de 102.952,80 € (IVA 

inclòs), s’imputa al compte comptable 2110.2 Construccions Son Boter. 
 
4. Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant, tal com preveuen l’article 135 de la 

Llei 9/2017 i l’article 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 del contracte 

esmenat. 
 

La Comissió de Govern aprova per unanimitat la proposta. 
 
6. Aprovació  del règim de sessions de la Comissió de Govern per a l’any 2021 
 
Es proposa aprovar el següent calendari de sessions de la Comissió de Govern per a l’any 
2020 (divendres a les 9 h): 
 

- 12 de febrer 
- 12 de març 
- 16 d’abril 
- 14 de maig 
- 18 de juny 
- 16 de juliol 
- 10 de setembre 
- 8 d’octubre 
- 12 de novembre 
- 10 de desembre 

 
La Comissió de Govern  aprova per unanimitat la proposta. 
 
7.  Aprovació de la sol·licitud de préstec d’obres per a l’exposició “Miró &Jorn” al 
Museum Jorn de Dinamarca 
 
Es proposa: 
 
1. Aprovar el préstec de les obres sol·licitades per a l’exposició “Miró & Jorn” al Museum Jorn 

de Dinamarca que s’inaugurarà el 6 de febrer de 2021 i romandrà oberta fins el 30 de 
maig de 2021. 

 
2. Aprovar una taxa administrativa de 1.050 € pel préstec de les set obres al Museum Jorn 

de Dinamarca, que s’abonaran a la partida 705000003 Préstec obres d’art. 
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La Comissió de Govern  aprova per unanimitat la proposta. 
 
8. Donar compte de la situació actual del problemes d’emmagatzematge a les cambres 
de seguretat de la Fundació 
 
El director informa de la situació actual en aquest tema. 
 
La Comissió de Govern se’n assabenta. 
 
9. Donar compte de la petició cursada a la Batlia en relació amb la direcció d’obres del 
projecte de rehabilitació de l’Edifici Moneo 
 
El director i el president informen d’aquest tema. 
 
La Comissió de Govern se’n assabenta. 
 
10. Donar compte del VIII Festival de Videodansa de Palma 
 
El director informa del tema. 
 
La Comissió de Govern se’n assabenta. 
 
11. Informe del director 
 
12. Informe del president 
 
13. 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 
 


