
 
 
 
 

 
 
 

 
Extracte de l’acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 148 
Caràcter: ordinària  
Data: 11 de març de 2022  
Horari: de 9.10 a 11.04 h 
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)
 
  
Assistents  
 
Antoni Noguera Ortega, president i 
Llorenç Carrió Crespí, vocal de l’Ajuntament
Catalina Codina Pérez, vocal de 
Antoni Sansó Servera, vocal de l
Marcos Augusto Lladó, vocal de l
Joan Punyet Miró, vocal nat, s
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor,
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
José María Pardo Falcón, vocal nat
 
 
Altres assistents 
 
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Miquel Ballester Oliver, secretari 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de les actes anteriors, núm. 147 
2. Donar compte de les resolucions de President i Director.
3. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei d’assistència i
atenció als visitants de la Fundació.
4. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contrac
vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació.
5. Aprovació de la convocatòria de premis i beques Pilar Juncosa & Sotheby’s 2022.
6. Aprovació del pressupost i programació dels cursos de tallers d’obra gràfica per a
l’any 2022. 
7. Aprovació de l’ampliació de la sol·licitud de préstec d’obres al Musée des Beaux
Arts Mons (BAM) de Bèlgica. 
8. Donar compte de les activitats de febrer i març a la Fundació.
9. Informe de director. 
10. Informe de president. 
11. Torn obert de paraules. 
U 1. Aprovació de l’exposició temporal “Miró més enllà del llenç”
 
 

cta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma) 

president i vocal de l’Ajuntament  
Llorenç Carrió Crespí, vocal de l’Ajuntament, surt de la sessió a les 10.44 h
Catalina Codina Pérez, vocal de l’Ajuntament 
Antoni Sansó Servera, vocal de l’Ajuntament 
Marcos Augusto Lladó, vocal de l’Ajuntament 

, s’incorpora a la sessió a les 9.15 h al punt 4 t
Lola Fernández Jiménez, vocal nada 

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

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació 
, secretari  

1. Aprovació de les actes anteriors, núm. 147 (11/02/2022). 
2. Donar compte de les resolucions de President i Director. 
3. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei d’assistència i
atenció als visitants de la Fundació. 
4. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei seguretat i
vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació. 
5. Aprovació de la convocatòria de premis i beques Pilar Juncosa & Sotheby’s 2022.
6. Aprovació del pressupost i programació dels cursos de tallers d’obra gràfica per a

7. Aprovació de l’ampliació de la sol·licitud de préstec d’obres al Musée des Beaux
 

8. Donar compte de les activitats de febrer i març a la Fundació. 

U 1. Aprovació de l’exposició temporal “Miró més enllà del llenç”. 
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cta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

, surt de la sessió a les 10.44 h 

4 t 

3. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei d’assistència i 

te del servei seguretat i 

5. Aprovació de la convocatòria de premis i beques Pilar Juncosa & Sotheby’s 2022. 
6. Aprovació del pressupost i programació dels cursos de tallers d’obra gràfica per a 

7. Aprovació de l’ampliació de la sol·licitud de préstec d’obres al Musée des Beaux- 



 
 
 
 

 
 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
Una vegada comprovat el quòrum necessari d
la sessió de la Comissió. 
 
 
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 14
 
S’aprova l’acta de la sessió
assistents.  
 
 
2. Donar compte de les resolucions de President i Director
 
2.A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL PRESIDENT
 

Número 
resolució 

Concepte 

2022/2 

Servei de neteja desembre 
2021 

2022/3 

Honoraris a compte Auditoria 
Comptes Anuals 2021 (50%)

2022/4 

Servei de vigilància gener 
2022 

2022/5 

Servei d'assistència i atenció 
al visitant gener 2022 

2022/6 

Certificació 3. Despeses 
generals. Rehabilitació estany 
superior edifici Moneo i 
execució de tasques 
adicionals en elements 
anexos. 

 
La Comissió de Govern s’assabenta
 
2.A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL DIRECTOR
 

Número 
resolució 

Concepte 

2022/8 

Manteniment anual 2022 
programa gestió museogràfica 
MuseumPlus 

2022/9 

Retimbrat 5 extintors CO2 5 
Kg + 1 extintor CO2 2 Kg

2022/10 

Consum tetèfon mòbil període 
18/11-17/12/2021 

Desenvolupament de la sessió  

Una vegada comprovat el quòrum necessari d’acord amb els Estatuts de la Fundació, s

anterior, núm. 147 (11/02/2022) 

a sessió anterior, de dia 11 de febrer de 2022 

2. Donar compte de les resolucions de President i Director 

2.A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL PRESIDENT 

Proveïdor Import 

Servei de neteja desembre 
Servicios Auxiliares 
Mantenimiento y 
Limpieza,SL 

3287.43 € 622000.3 

Honoraris a compte Auditoria 
Comptes Anuals 2021 (50%) 

RSM Spain 
Auditores, SL 3250.00 € 

623000.2 
treballs tècnics

Servei de vigilància gener Transportes 
Blindados, SA 

18120.47 € 629000.16 

Servei d'assistència i atenció Acciona Facility 
Services, SA 8592.12 € 

629000.10 
Assistència i atenció 
als visitants

Certificació 3. Despeses 
generals. Rehabilitació estany 
superior edifici Moneo i 

adicionals en elements 

VIP Property 
Integral Services 
S.L. 

10857.63 € 

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

La Comissió de Govern s’assabenta. 

2.A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL DIRECTOR 

Proveïdor Import Partida

Manteniment anual 2022 
programa gestió museogràfica Zetcom, AG 2652.00 € 

622000.6 
fotocopiadores i equips 
informàtics

Retimbrat 5 extintors CO2 5 
Kg + 1 extintor CO2 2 Kg Chubb Iberia S.L. 325.72 € 622000.9 

incendis 

Consum tetèfon mòbil període Telefónica Móviles 
España, SA 47.79 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques
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acord amb els Estatuts de la Fundació, s’inicia 

 per unanimitat dels 

Partida Data 

622000.3 - Neteja 2022-
01-10 

623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 

2022-
01-14 

629000.16 - Seguretat 2022-
01-31 

629000.10 - 
Assistència i atenció 
als visitants 

2022-
01-31 

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

2022-
02-14 

Partida Data 

622000.6 - Manteniment 
fotocopiadores i equips 
informàtics 

2022-
01-13 

622000.9 - Contra 
 

2022-
01-13 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-
01-01 



 
 
 
 

 
 
 

2022/11 

Renting fotocopiadora DEAC 
gener 2022 (ADV5240-
YGG01826) 

2022/12 

Renting fotocopiadora tallers 
gener 2022 (ADV5535-
2KE08394) 

2022/13 

Consum electricitat del 01.12 
al 31.12.2021 

2022/14 compra d'un bastidor de fusta

2022/15 Material per restauració

2022/16 

Facturació telefònica fixa 
desembre 2021 

2022/17 

Manteniment anual connexió 
remot (C256I_3 2MT04831)

2022/18 

Quilometratge del 21.01 i 
26.01.2022 

2022/19 

Reparació presostat sistema 
extinció cambres seguretat

2022/20 

Revisió/reparació 
funcionament reguladors de 
temperatura 

2022/21 

Assessorament i gestió laboral 
gener 2022 

2022/22 

Assessorament fiscal i 
comptable gener 2022 

2022/23 Aigua pel personal gener 2022

2022/24 

Rènting plotter tallers febrer 
2022 

2022/25 Consum telefònic gener 2022

2022/26 

Manteniment comptador 
electricitat del 14/11 al 13/12

2022/27 

Permís reproducció fotografies 
Català Roca per a exposició 
"El Miró de Son Boter" 

2022/28 

Permís reproducció fotografies 
Daniel Frasnay per exposició 

Renting fotocopiadora DEAC 
- BNP paribas 54.15 € 

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Renting fotocopiadora tallers 
- BNP paribas 112.48 € 

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Consum electricitat del 01.12 Endesa Energía,SA 2839.26 € 
628000.1 
Subministrament 
d'energia elèctrica

compra d'un bastidor de fusta Bendix, SA 40.33 € 
629000.9 
internes 

Material per restauració Bendix, SA 10.55 € 622000.7 
fons de la col·lecció

Facturació telefònica fixa Telefónica de 
España, SA 447.39 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Manteniment anual connexió 
remot (C256I_3 2MT04831) Canon, SA 3.71 € 

629000.12 
d'oficina 

Quilometratge del 21.01 i Juncosa 
Vecchierini, Patricia 12.92 € 624000.2 

personal 

Reparació presostat sistema 
extinció cambres seguretat Chubb Iberia S.L. 50.70 € 

622000.9 
incendis 

funcionament reguladors de 
Novedades del 
Clima, SL 73.00 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Assessorament i gestió laboral Penta Asesores 
Laborales, SL 374.17 € 623000.2 

treballs tècnics

Assessorament fiscal i 
 

Denver abogados y 
asesores 
tributarios, SL 

349.35 € 
623000.2 
treballs tècnics

Aigua pel personal gener 2022 Tres Glops, SL 137.45 € 
629000.1 
Subministraments 
diversos 

Rènting plotter tallers febrer DLL financial 
solutions partner 164.50 € 

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Consum telefònic gener 2022 Telefónica de 
España, SA 

459.96 € 
628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Manteniment comptador 
electricitat del 14/11 al 13/12 

Endesa X Servicios, 
SL 

13.39 € 
628000.1 
Subministrament 
d'energia elèctrica

Permís reproducció fotografies 
Català Roca per a exposició 

 

Col·legi 
d'Arquitectes de 
Catalunya 

1222.10 € 629000.9 
internes 

Permís reproducció fotografies 
Daniel Frasnay per exposició 

ALBUM ARCHIVO 
FOTOGRAFICO, 

216.59 € 629000.9 
internes 
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621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-
01-03 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-
01-03 

628000.1 - 
Subministrament 
d'energia elèctrica 

2022-
01-03 

629000.9 - Exposicions 
 

2022-
01-15 

622000.7 - Restauració 
fons de la col·lecció 

2022-
01-15 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-
01-19 

00.12 - Material 
 

2022-
01-06 

624000.2 - Locomocions 
 

2022-
01-26 

622000.9 - Contra 
 

2022-
01-17 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
01-27 

623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 

2022-
01-20 

623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 

2022-
01-31 

629000.1 - 
Subministraments 

 

2022-
01-31 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-
01-23 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-
01-28 

628000.1 - 
Subministrament 
d'energia elèctrica 

2022-
01-12 

629000.9 - Exposicions 
 

2022-
12-20 

629000.9 - Exposicions 
 

2022-
01-11 



 
 
 
 

 
 
 

"El Miró de Son Boter" 

2022/29 

Llibre "Homenaje a los 
Papeles de Son Armadans" 
amb portada de Joan Miró

2022/30 

Lletres decoratives SECCIÓ 
MIRÓ 

2022/31 

Regularització assegurança 
vida treballadors període 
01.01.2021-01.01.2023 
(L1G346000843) 

2022/32 Llibres Montealbán 

2022/33 Pressupost llibres Montealbán

2022/34 

Llibres El llarg viatge de Joan 
Miró-Gemma Gallardo 

2022/35 Quilometratge gener 

2022/36 

Ferratines fluorescents per 
Llaurant la nit_Mons Creatius 
Hivern 

2022/37 

Compra paper metxa i neteja 
general tallers. 

2022/38 

Taxis Leticia Sastre a i des de 
l'aeroport en motiu reunió 
patronat 10-12-21 

2022/39 

Dinar de Leticia Sastre, vocal 
del patronat 10-12-21 

2022/40 

Certificació 3. Taxa gestió 
residus. Rehabilitació estany 
superior edifici Moneo i 
execució de tasques 
adicionals en elements anexos

2021/677 Articles Miró per tenda 

 
La Comissió de Govern s’assabenta
 
 
3. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei d’assistència i
atenció als visitants de la Fundació
 
Es proposa: 
 

 S.L. 

Llibre "Homenaje a los 
Papeles de Son Armadans" 
amb portada de Joan Miró 

El Bazar del Libro 80.00 € 2420.1 - 
bibliogràfic

Lletres decoratives SECCIÓ Abacus SCCL 60.00 € 629000.12 
d'oficina 

Regularització assegurança 
vida treballadors període 

01.01.2023 
Generali España, 
SA 

57.03 € 625000.1 
Assegurances vàries

Maria Soledad Valle 
Martinez 

226.10 € 2420.1 - 
bibliogràfic

Pressupost llibres Montealbán 
Maria Soledad Valle 
Martinez 142.22 € 

2420.1 - 
bibliogràfic

Llibres El llarg viatge de Joan 
 

Machado Grupo de 
Distribución S. L 208.67 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Francisco Copado 
Carralero 33.47 € 

654000.1 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 
direcció 

Ferratines fluorescents per 
Llaurant la nit_Mons Creatius Bendix, SA 19.07 € 

629000.6 
didàctiques

Compra paper metxa i neteja Bendix, SA 131.03 € 629000.7 
tallers 

Taxis Leticia Sastre a i des de 
l'aeroport en motiu reunió 

Leticia Sastre 
Sánchez 69.55 € 

654000.1 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 
direcció 

Dinar de Leticia Sastre, vocal Leticia Sastre 
Sánchez 14.40 € 

627000.1 
protocol·làries

Certificació 3. Taxa gestió 
residus. Rehabilitació estany 
superior edifici Moneo i 

adicionals en elements anexos 

VIP Property 
Integral Services 
S.L. 

942.18 € 

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

 The original Cha-
Chá, S.L. 

374.68 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

La Comissió de Govern s’assabenta. 

3. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei d’assistència i
atenció als visitants de la Fundació 
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 Fons 
bibliogràfic 

2022-
01-27 

629000.12 - Material 
 

2022-
01-27 

625000.1 - 
Assegurances vàries 

2022-
02-03 

 Fons 
bibliogràfic 

2022-
01-10 

 Fons 
bibliogràfic 

2022-
01-10 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
01-31 

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

 

2022-
02-04 

629000.6 - Activitats 
didàctiques 

2022-
01-31 

629000.7 - Cursos 2022-
01-31 

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

 

2022-
02-14 

627000.1 - Atencions 
protocol·làries 

2022-
02-14 

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

2022-
02-14 

.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2021-
11-17 

3. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei d’assistència i 



 
 
 
 

 
 
 

1. Adjudicar la contractació del servei d’assistència i atenció als visitants de la Fundació Pilar i 
Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària subjecte a regulació 
harmonitzada (expedient de contractació núm.2021
B87690608), per un import total de 107.192,21 
 
2. Notificar l’adjudicació del contracte als candidats o licitadors i, simultàniament, publicar 
l’adjudicació en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 
 
3. Formalitzar el contracte din
 
4. Publicar la formalització del contracte segons el que s'estableix a 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
contracte a la partida 629.10 Assistència i atenció als visitants
 
S’aprova per unanimitat. 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Joan Punyet Miró a
 
 
4. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei seguretat i
vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació
 
Es proposa: 
 
1. Adjudicar la contractació del servei de seguretat i vigilància dels immobles i 
de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 
subjecte a regulació harmonitzada (expedient de contractació núm.2021
TRANSPORTES BLINDADOS, S.A (NIF A07044530), per un import total de 
(IVA exclòs). 
2. Notificar l’adjudicació del contracte als candidats o licitadors i, simultàniament, publicar 
l’adjudicació en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 
3. Formalitzar el contracte dins el termini establert a l’art
4. Publicar la formalització del contracte segons l’establert a 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
contracte a la partida 629.16 Seguretat
 
 
5. Aprovació de la convocatòria de premis i beques Pilar Juncosa & Sotheby’s 2022
 
Es proposa: 
 
1. Aprovar la convocatòria de Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s per a l’any 2022 per 
un total de 32.000 € amb càrrec a la partida 
& Sotheby’s del vigent pressupost.
 
S’aprova per unanimitat. 
 

del servei d’assistència i atenció als visitants de la Fundació Pilar i 
Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària subjecte a regulació 
harmonitzada (expedient de contractació núm.2021-04) a NORINTEGRA SERVICES

08), per un import total de 107.192,21 € (IVA exclòs). 

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

Formalitzar el contracte dins el termini establert a l’article 153 de la Llei 9/2017. 

4. Publicar la formalització del contracte segons el que s'estableix a l’article 154 de la Llei 

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

realitzats tots els punts anteriors, abonar les factures corresponents a aquest 
629.10 Assistència i atenció als visitants, prevista al vigent pressupost.

S’incorpora a la sessió el Sr. Joan Punyet Miró a les 9.15 h 

4. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei seguretat i
vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació 

1. Adjudicar la contractació del servei de seguretat i vigilància dels immobles i 
de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 
subjecte a regulació harmonitzada (expedient de contractació núm.2021-05), a 
TRANSPORTES BLINDADOS, S.A (NIF A07044530), per un import total de 

2. Notificar l’adjudicació del contracte als candidats o licitadors i, simultàniament, publicar 
l’adjudicació en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.  
3. Formalitzar el contracte dins el termini establert a l’article 153 de la Llei 9/2017. 
4. Publicar la formalització del contracte segons l’establert a 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 

629.16 Seguretat, prevista al vigent pressupost.  

5. Aprovació de la convocatòria de premis i beques Pilar Juncosa & Sotheby’s 2022

1. Aprovar la convocatòria de Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s per a l’any 2022 per 
àrrec a la partida 65000001 Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa 

del vigent pressupost. 
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del servei d’assistència i atenció als visitants de la Fundació Pilar i 
Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària subjecte a regulació 

SERVICES SL (NIF 

2. Notificar l’adjudicació del contracte als candidats o licitadors i, simultàniament, publicar 

s el termini establert a l’article 153 de la Llei 9/2017.  

4. Publicar la formalització del contracte segons el que s'estableix a l’article 154 de la Llei 

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

, abonar les factures corresponents a aquest 
prevista al vigent pressupost.  

4. Aprovació de l’adjudicació i formalització del contracte del servei seguretat i 

1. Adjudicar la contractació del servei de seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions 
de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària 

05), a 
TRANSPORTES BLINDADOS, S.A (NIF A07044530), per un import total de 254.590,00 € 

2. Notificar l’adjudicació del contracte als candidats o licitadors i, simultàniament, publicar 

icle 153 de la Llei 9/2017.  
4. Publicar la formalització del contracte segons l’establert a l’article 154 de la Llei 9/2017. 
5. Un cop realitzats tots els punts anteriors, iniciar l'execució del contracte. 

onar les factures corresponents a aquest 

5. Aprovació de la convocatòria de premis i beques Pilar Juncosa & Sotheby’s 2022 

1. Aprovar la convocatòria de Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s per a l’any 2022 per 
65000001 Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa 



 
 
 
 

 
 
 

 
6. Aprovació del pressupost i programació dels cursos de tallers d’obra gràfica per a
l’any 2022 
 
Es proposa: 
 
1.- Aprovar el pressupost i programació dels següents 
 

• T/1. El fotogravat  com a vehicle d’expressió creativa
Dirigit per juan Lara
Del 4 al 9 de juliol de 2022
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15
Nombre màxim d’alumnes: 12 persones
Preu del taller: 160 

 
Pressupost d’execució:
 

• T/2. “Moku-Hanga”. Xilografia i estampació japonesa
 

Dirigit per Sebi Subirós
De l’1 al 6 d’ agost de 2022
Horari: de dilluns a 
Nombre màxim d’alumnes: 
Preu del taller: 

 
Pressupost d’execució:

    
Honoraris
Passatge i hotel
Material
Total taller
 

• T/3. Projecte llibre. “Cover to cover”
Dirigit per Paz Alomar
Del 5 al 10 de setembre de 2022
Horari: de dilluns a divendres de 9 a
Nombre màxim d’alumnes: 12
Preu del taller: 
 
Pressupost d’execució:

    
Honoraris

   Material

6. Aprovació del pressupost i programació dels cursos de tallers d’obra gràfica per a

Aprovar el pressupost i programació dels següents cursos: 

T/1. El fotogravat  com a vehicle d’expressió creativa 
Dirigit per juan Lara 
Del 4 al 9 de juliol de 2022 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h, dissabte de 10 a 14
Nombre màxim d’alumnes: 12 persones 
Preu del taller: 160 € 

d’execució: 

Honoraris     1.470,00 
Passatge i hotel      
Material    1.666,75 
Total taller    4.130,75 
 
 

Hanga”. Xilografia i estampació japonesa 

Dirigit per Sebi Subirós 
De l’1 al 6 d’ agost de 2022 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h, dissabte de 10 a 
Nombre màxim d’alumnes: 10 persones 

 160 € 

Pressupost d’execució:  
 
Honoraris    1.470,00 
Passatge i hotel                894,00 
Material       900,00 
Total taller    3.264,00 
 

Projecte llibre. “Cover to cover” 
Dirigit per Paz Alomar 
Del 5 al 10 de setembre de 2022 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h, dissabte de 10 a 
Nombre màxim d’alumnes: 12 persones 

 160 € 

Pressupost d’execució:  
 
Honoraris    1.470,00 
Material                 525,00 
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6. Aprovació del pressupost i programació dels cursos de tallers d’obra gràfica per a 

h, dissabte de 10 a 14 h 

1.470,00 € 
   994,00 € 
1.666,75 €  
4.130,75 € 

 14 h 

1.470,00 €  
894,00 € 
900,00 € 

3.264,00 € 

 14 h 

1.470,00 € 
525,00 € 



 
 
 
 

 
 
 

Total taller
 

• Altre material pels tallers:
o Altre material per tallers 
o Traducció texts tallers
o 10% imprevistos
o TOTAL
* Els imports tenen aplicat l'IVA

 
 
TOTAL GENERAL PROGRAMACIÓ CURSOS 2022
 

2n. Les despeses s’imputaran a la partida comptable 
vigent pressupost. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
7. Aprovació de l’ampliació de la sol·licitud de préstec d’obres al Musée des Beaux
Arts Mons (BAM) de Bèlgica
 
Es proposa: 
 
1. Aprovar l’ampliació del préstec de les noves obres sol·licitades per a l’exposició 
Miró.The Essence of Things Past and Present 
que s’inaugurarà el 8 d’octubre de 2022 i romandrà oberta fins el 8 de gener de 2023.

 
2. Aprovar una fee addicional de 8.000 
705000003 Préstec obres d’art
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
8. Donar compte de les activitats de febrer i març a la Fundació
 
La Comissió de Govern s’assabenta
 
 
U 1. Aprovació de l’exposició temporal “Miró més enllà del llenç”
 
S’aprova la ratificació de la urgència 
 
Es proposa: 
 
1.- Aprovar la proposta expositiva temporal “Miró més enllà del llenç”
estimat de 2.900€. (IVA inclòs), que anirà a càrrec a la partida 
internes del vigent pressupost.

 
2.- Aprovar una reducció de l’entrada general de 1,5
temps que durin les obres i tinguem l’exposició temporal “Miró més enllà del llenç”. 

 

Total taller    1.995,00 
 

Altre material pels tallers: 
Altre material per tallers        380,90 
Traducció texts tallers       137,80 
10% imprevistos        550,00 
TOTAL      1.068,70 

* Els imports tenen aplicat l'IVA 

TOTAL GENERAL PROGRAMACIÓ CURSOS 2022             10.458,45 

2n. Les despeses s’imputaran a la partida comptable Cursos de Tallers 

7. Aprovació de l’ampliació de la sol·licitud de préstec d’obres al Musée des Beaux
Arts Mons (BAM) de Bèlgica 

1. Aprovar l’ampliació del préstec de les noves obres sol·licitades per a l’exposició 
Past and Present al Museu Beaux-Arts Mons (BAM) de Bèlgica, 

que s’inaugurarà el 8 d’octubre de 2022 i romandrà oberta fins el 8 de gener de 2023.

2. Aprovar una fee addicional de 8.000 € pel préstec de les obres, que s’abonaran a la partida 
stec obres d’art. 

8. Donar compte de les activitats de febrer i març a la Fundació 

La Comissió de Govern s’assabenta. 

U 1. Aprovació de l’exposició temporal “Miró més enllà del llenç” 

S’aprova la ratificació de la urgència per unanimitat. 

Aprovar la proposta expositiva temporal “Miró més enllà del llenç”, amb un pressupost 
. (IVA inclòs), que anirà a càrrec a la partida 629000.9 - 

del vigent pressupost. 

Aprovar una reducció de l’entrada general de 1,5€ que passarà a ser 7,50
temps que durin les obres i tinguem l’exposició temporal “Miró més enllà del llenç”. 
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1.995,00 € 

380,90 € 
137,80 € 
550,00 € 

1.068,70 € 

10.458,45 € 

Cursos de Tallers - 629000007 del 

7. Aprovació de l’ampliació de la sol·licitud de préstec d’obres al Musée des Beaux- 

1. Aprovar l’ampliació del préstec de les noves obres sol·licitades per a l’exposició Joan 
Arts Mons (BAM) de Bèlgica, 

que s’inaugurarà el 8 d’octubre de 2022 i romandrà oberta fins el 8 de gener de 2023. 

€ pel préstec de les obres, que s’abonaran a la partida 

amb un pressupost 
 Exposicions 

à a ser 7,50€ durant el 
temps que durin les obres i tinguem l’exposició temporal “Miró més enllà del llenç”.  



 
 
 
 

 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
9. Informe de director 
 
10. Informe de president 
 
11. Torn obert de paraules 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
 
El secretari     

     
 
Miquel Ballester Oliver  
 

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

    Vist i plau 
    El president  

              Antoni Noguera Ortega
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

Antoni Noguera Ortega 


