
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Extracte de l’acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 150 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13 de maig de 2022 
Horari: 9 a 11.15 h 
Lloc: Territori Miró (c. Joan de
  
Assistents  
 
Antoni Noguera Ortega, president i 
Catalina Codina Pérez, vocal de l’Ajuntament
Antoni Sansó Servera, vocal de l
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
José María Pardo Falcón, vocal nat
 
El Sr. Llorenç Carrió delega el seu vot en el president
 
Altres assistents 
 
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Rafael Umbert Salas, secretari
 
Absents 
 
Ha comunicat la impossibilitat d’assistir
 
Ordre del dia 
 
1.Aprovació de les actes anteriors, núm. 149 (08/04/2022)
2.Donar compte de les resolucions de P
3.Donar compte del recurs de reposició interposat per un dels licitadors contra l’acord 
d’adjudicació de 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
coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de l'edifici de Son Boter de la Fundació.
4.Aprovació de la sol·licitud de préstec d’obres a la Fundació La Caixa
Barcelona i Madrid. 
5. Aprovació de la publicació en 
les ofertes d'ocupació relatives als processos d'estabilització, d’acord amb el que disposa la 
llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública. 
URG 1. Punt presentat d’urgència: Aprovació de la cessió gratuïta d’espais per a la celebració 
de “SonsDeNit, Música i Patrimoni 2022”.
URG2. Punt presentat amb caràcter d’urgència: proposta d’aprovació de declaració del 
concurs del servei d’explotació de bar 
aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regi

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

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

president i vocal de l’Ajuntament  
Catalina Codina Pérez, vocal de l’Ajuntament 
Antoni Sansó Servera, vocal de l’Ajuntament 
Lola Fernández Jiménez, vocal nada 

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

El Sr. Llorenç Carrió delega el seu vot en el president 

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació 
, secretari delegat  

Ha comunicat la impossibilitat d’assistir-hi el Sr. Joan Punyet Miró 

Aprovació de les actes anteriors, núm. 149 (08/04/2022). 
r compte de les resolucions de President i Director. 

compte del recurs de reposició interposat per un dels licitadors contra l’acord 
d’adjudicació de 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.

de la sol·licitud de préstec d’obres a la Fundació La Caixa

5. Aprovació de la publicació en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 de 
les ofertes d'ocupació relatives als processos d'estabilització, d’acord amb el que disposa la 
llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 

1. Punt presentat d’urgència: Aprovació de la cessió gratuïta d’espais per a la celebració 
de “SonsDeNit, Música i Patrimoni 2022”. 

Punt presentat amb caràcter d’urgència: proposta d’aprovació de declaració del 
concurs del servei d’explotació de bar – cafeteria de la fundació (exp. 2022
aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regi
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cta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

compte del recurs de reposició interposat per un dels licitadors contra l’acord 
d’adjudicació de la contractació del servei consistent en l’assistència tècnica per a l'elaboració 

facultativa completa i 
coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de l'edifici de Son Boter de la Fundació. 

de la sol·licitud de préstec d’obres a la Fundació La Caixa (CaixaForum 

els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 de 
les ofertes d'ocupació relatives als processos d'estabilització, d’acord amb el que disposa la 
llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 

1. Punt presentat d’urgència: Aprovació de la cessió gratuïta d’espais per a la celebració 

Punt presentat amb caràcter d’urgència: proposta d’aprovació de declaració del 
cafeteria de la fundació (exp. 2022-01) com a desert i 

aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la 



 
 
 
 

 
 
 

contractació del servei d’explotació de bar 
6. Informe de director 
7. Informe de president 
8. Torn obert de paraules 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Una vegada comprovat el quòrum necessari d
la sessió de la Comissió de Govern
 
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 
 
Es fa una observació. Per unanimitat s’accepta la rectificaci
149. 
 
2. Donar compte de les resolucions del 
 

A. Resolucions del president
 

Número 
resolució 

Concepte 

2022/12 
Servei de neteja 
febrer 2022 

2022/13 

Servei de vigilància 
març 2022 

2022/14 

Assistència i atenció 
al visitant març 
2022 

2022/15 Certificació 5 

 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 

B. Resolucions del director 
 

Número 
resolució 

Concepte 

20227/96 
Renting fotocopiadora 
DEAC març 2022 
(ADV5240-YGG01826)

2022/97 

Renting fotocopiadora 
tallers març 2022 
(ADV5535-2KE08394)

2022/98 Compra piles i tóner 

contractació del servei d’explotació de bar – cafeteria de la fundació (exp. 2022

Desenvolupament de la sessió  

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

anterior, núm. 149 

Per unanimitat s’accepta la rectificació i s’aprova l’acta anterior núm. 

Donar compte de les resolucions del president i del director 

Resolucions del president 

Proveïdor Import Partida

SAMYL Facility 
Services S.L. 3287.43 € 622000.3 - Neteja

Transportes 
Blindados, SA 
(TRABLISA) 

18120.47 € 629000.16 - Seguretat

Acciona Facility 
Services, SA 8592.12 € 

629000.10 - Assistència i 
atenció als visitants

VIP Property 
Integral Services 
S.L. 

32048.46 € 

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

assabenta. 

Resolucions del director  

Proveïdor Import Partida

Renting fotocopiadora 

YGG01826) 
BNP paribas 59.57 € 

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Renting fotocopiadora 

2KE08394) 
BNP paribas 112.48 € 

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

 Tonerclass,SL 288.29 € 
629000.17 
Consumibles 
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cafeteria de la fundació (exp. 2022-02) 

Estatuts de la Fundació, s’inicia 

ó i s’aprova l’acta anterior núm. 

Partida Data 

Neteja 
2022-03-
03 

Seguretat 2022-03-
31 

Assistència i 
atenció als visitants 

2022-03-
28 

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

2022-04-
20 

Partida Data 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-03-01 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-03-01 

629000.17 - 
Consumibles 2022-03-04 



 
 
 
 

 
 
 

2022/99 

Consum tetèfon mòbil 
període 18/01-17/02/2022

2022/100 

Alta de línia de mòbil 
Movistar, amb tarifa de 
dades 12 GB/mes. 6 
MESOS: de gener a juny

2022/101 

Consum electricitat del 
01.02 al 28.02.2022 

2022/102 

Cartolines fluorescents. 
Taller Llaurant la nit_grup 3 
a 6 anys 

2022/103 

Neteja 38 davantals Espai 
Educatiu 

2022/104 Reparació AC tallers 

2022/105 

Adquisició d'electrodes per 
al desfibrilador (per 
caducitat dels actuals)

2022/106 

Vols a Barcelona pel 
director en motiu 
inauguració i reunió a 
Fundació Joan Miró 

2022/107 

Actualització WEB i 
COOKIES 

2022/108 

Còpies a facturar FEBRER I 
MARÇ 2022 Administració 
(Model C256I_3 NS: 
2MT04831) 

2022/109 

Còpies a facturar FEBRER 
2022 DEAC (Model C5240I 
NS: YGG01826) 

2022/110 

Digitalització cartes Miró
Sert de la Sert Collection 
(Harvard University) 

2022/111 

Joies de Joan Miró per a 
tenda 

2022/112 

Lletres adhesives per a 
"Miró més enllà del llenç"

2022/113 Articles Miró per tenda

informàtica

Consum tetèfon mòbil 
17/02/2022 

Telefónica Móviles 
España, SA 47.74 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Alta de línia de mòbil 
Movistar, amb tarifa de 

MESOS: de gener a juny 

Telefónica Móviles 
España, SA 7.10 € 629000.6 

didàctiques

Consum electricitat del Endesa Energía,SA 2652.54 € 
628000.1 
Subministrament 
d'energia 

Cartolines fluorescents. 
Taller Llaurant la nit_grup 3 Bendix, SA 21.68 € 

629000.6 
didàctiques

Neteja 38 davantals Espai Ramón Espada, 
José 54.45 € 629000.6 

didàctiques

 
Novedades del 
Clima, SL (Nclima) 73.00 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Adquisició d'electrodes per 

caducitat dels actuals) 

Mayber Palma, SL 
(Oximar) 209.33 € 

629000.1 
Subministraments 
diversos

inauguració i reunió a 
Aga Travel 
Services, SL 73.01 € 

654000.1 
patrons,membres de 
la comissió de 
govern i direcció

Víctor Guerrero 
Bosch 

689.00 € 627000.2 
màrqueting

Còpies a facturar FEBRER I 
MARÇ 2022 Administració Canon, SA 48.80 € 629000.12 

d'oficina

Còpies a facturar FEBRER 
2022 DEAC (Model C5240I Canon, SA 117.93 € 629000.12 

d'oficina

Digitalització cartes Miró-
Sert de la Sert Collection Harvard University 190.00 € 

2421.1 -
fotogràfic i d'arxiu

Joies de Joan Miró per a Joi D'art 367.96 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Lletres adhesives per a 
"Miró més enllà del llenç" Tonerclass,SL 38.21 € 

629000.9 
Exposicions internes

Articles Miró per tenda ART-TIC MUSEUM 
S.L. 2070.79 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda
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informàtica 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-03-01 

0.6 - Activitats 
didàctiques 2022-03-01 

628000.1 - 
Subministrament 
d'energia elèctrica 

2022-03-01 

629000.6 - Activitats 
didàctiques 2022-03-10 

629000.6 - Activitats 
didàctiques 2022-03-15 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-03-15 

629000.1 - 
Subministraments 
diversos 

2022-03-16 

654000.1 - Viatges 
patrons,membres de 

missió de 
govern i direcció 

2022-03-15 

627000.2 - Publicitat i 
màrqueting 

2022-03-16 

629000.12 - Material 
d'oficina 2022-03-21 

629000.12 - Material 
d'oficina 2022-03-21 

- Fons 
fotogràfic i d'arxiu 2022-03-16 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-15 

629000.9 - 
Exposicions internes 2022-03-23 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-17 



 
 
 
 

 
 
 

2022/114 Llibres de Miró per TENDA

2022/115 Joies per tenda 

2022/116 Reparació ascensor 

2022/117 

Material Mons Creatius 
2022 (pintura fluorescent, 
16 unitats) 

2022/118 

Compra filtre projector espai 
educatiu 

2022/119 

Pressupost muntatge, 
adaptació disseny i 
col.locació vinil Obres Edifici 
Moneo 

2022/120 

Traducció a l'anglès dels 
tallers T1 i T3 2022 

2022/121 

Revisió versió anglesa i 
traducció fragments a 
l'anglès de les Bases del 
Premi i Beques 

2022/122 

Traducció a l'anglès_ 
Rachel Waters. Exposició 
Miró, més enllà del llenç

2022/123 

Rènting plotter tallers abril 
2022 

2022/124 

Assessorament i gestió 
laboral MARÇ 2022 

2022/125 

REVISAR AVERÍA 
LUMINARIA ASEO 
CASETA DIDÁCTICA Y 
CAMBIAR 1 
MAGNETOTÉRMICO 
SLIMENTADOR SONIDO 
AUDITORIO ( DÍA 
02/02/2022) 

2022/126 Llibres de Miró per TENDA

2022/127 

Quilometratge Irene Gayà 
març 2022 

Llibres de Miró per TENDA 
Machado Grupo de 
Distribución S. L 417.29 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Joi D'art 639.36 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Balear de 
Ascensores, S.L. 

80.07 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Material Mons Creatius 
2022 (pintura fluorescent, Bendix, SA 95.83 € 629000.6 

didàctiques

Compra filtre projector espai Plus Power Group, 
BV 

22.23 € 
629000.17 
Consumibles 
informàtica

Pressupost muntatge, 

col.locació vinil Obres Edifici 
Homar Perales, 
Julià 

429.30 € 627000.2 
màrqueting

Traducció a l'anglès dels 
Waters, Rachel 136.74 € 

629000.7 
tallers 

Revisió versió anglesa i 
traducció fragments a 
l'anglès de les Bases del 

Waters, Rachel 44.87 € 
629000.19 
Despeses Premis i 
Beques 

Traducció a l'anglès_ 
Rachel Waters. Exposició 
Miró, més enllà del llenç 

Waters, Rachel 37.95 € 629000.9 
Exposicions internes

Rènting plotter tallers abril DLL financial 
solutions partner 

164.50 € 
621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Assessorament i gestió Penta Asesores 
Laborales, SL 

374.17 € 623000.2 
treballs tècnics

CASETA DIDÁCTICA Y 

MAGNETOTÉRMICO 
SLIMENTADOR SONIDO 

Montajes Elec. 
Mallorquines,SA 87.80 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Llibres de Miró per TENDA Maria Soledad Valle 
Martinez 503.92 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Quilometratge Irene Gayà 
Gaya Arbona, Irene 8.55 € 

624000.2 
Locomocions 
personal
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600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-21 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-17 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-03-24 

629000.6 - Activitats 
didàctiques 

2022-03-15 

629000.17 - 
Consumibles 
informàtica 

2022-03-23 

627000.2 - Publicitat i 
màrqueting 

2022-03-25 

629000.7 - Cursos 
2022-03-25 

629000.19 - 
Despeses Premis i 

 
2022-03-25 

629000.9 - 
Exposicions internes 

2022-03-24 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-03-22 

623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 

2022-03-21 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-03-25 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-22 

624000.2 - 
Locomocions 
personal 

2022-03-31 



 
 
 
 

 
 
 

2022/128 

Assessorament fiscal i 
comptable MARÇ 2022

2022/129 

1 rotllo de paper fotogràfic 
per a la impressió de les 
obres de Rif Spahni 

2022/130 

Facturació telefònica fixa 
febrer 2022 

2022/131 

Consum telefònic març 
2022 

2022/132 

Rènting fotocopiadora 
tallers abril 2022 (ADV5535
2KE08394) 

2022/133 

Rènting fotocopiadora 
DEAC abril 2022 
(ADV5240-YGG01826)

2022/134 Llibres de Miró per TENDA

2022/135 Articles per tenda 

2022/136 

Servei de jardineria març 
2022 

2022/137 

Compra productes neteja 
per Tallers general 

2022/138 Articles Miró 

2022/139 Articles Miró per tenda

2022/140 

Aigua pel personal març 
2022 

2022/141 

Una nit d'hotel del director a 
Barcelona en motiu 
assistència a inauguració i 
reunió FJ Miró 

2022/142 

Taxis i aparct aeropt en 
motiu viatge director a 
Barcelona per assistir a 
inauguració i reunió 

2022/143 Taxis i aparcament aeropt 

Assessorament fiscal i 
comptable MARÇ 2022 

Denver abogados y 
asesores tributarios, 
SL 

349.35 € 
623000.2 
treballs tècnics

1 rotllo de paper fotogràfic 
per a la impressió de les Delex Repromedia 364.36 € 629000.9 

Exposicions internes

Facturació telefònica fixa Telefónica de 
España, SA 447.39 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Consum telefònic març Telefónica de 
España, SA 449.31 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Rènting fotocopiadora 
tallers abril 2022 (ADV5535- BNP paribas 112.48 € 

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Rènting fotocopiadora 

YGG01826) 
BNP paribas 59.57 € 

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Llibres de Miró per TENDA 
Dos de Arte 
Ediciones, S.L. 2799.12 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

The Line 172.50 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

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

1652.26 € 622000.8 

Compra productes neteja Guzman Sanchez, 
Felix 

32.39 € 629000.7 
tallers 

LONDJI S.L. 847.24 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Articles Miró per tenda The original Cha-
Chá, S.L. 

1484.00 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Aigua pel personal març Tres Glops, SL 145.53 € 
629000.1 
Subministraments 
diversos

Una nit d'hotel del director a 

assistència a inauguració i 
UNIÓN BATRIO, 
S.A. 95.76 € 

654000.1 
patrons,membres de 
la comissió de 
govern i direcció

Taxis i aparct aeropt en 
motiu viatge director a 
Barcelona per assistir a 

Francisco Copado 
Carralero 

95.50 € 

654000.1 
patrons,m
la comissió de 
govern i direcció

Taxis i aparcament aeropt Francisco Copado 71.60 € 654000.1 
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623000.2 - Estudis i 
treballs tècnics 2022-03-30 

629000.9 - 
Exposicions internes 

2022-03-14 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-03-19 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-03-28 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-04-01 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-04-01 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-17 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-25 

622000.8 - Jardineria 2022-03-31 

629000.7 - Cursos 2022-03-31 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-23 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-22 

629000.1 - 
Subministraments 
diversos 

2022-03-31 

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

2022-04-01 

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

2022-03-31 

654000.1 - Viatges 2022-03-26 



 
 
 
 

 
 
 

en motiu viatge director a 
Eivissa per assistir a 
congrés 

2022/144 

Adquisició alimentador 
monitor (per avaria) 

2022/145 

Compra material divers 
oficina per tallers general

2022/146 

Maquetació i retolació vinil 
al tall i cartel·les per 
l'exposició 

2022/147 

Desmuntatge sales en 
motiu de reforma Edifici 
Moneo 

2022/148 Quilometratge març 

2022/149 

Aigo i galetes per Comissió 
Govern 8-4-22 

2022/150 

Adquisició de piles botó 
CR2032 equips sobretaula

2022/151 

Comanda productes Miró de 
cara a Semana Santa i 
principis estiu 

2022/152 

Passatge València Palma 
Professor T1_ Juan Lara

2022/153 Llibres de Miró per TENDA

2022/154 

Material programa per a 
centres educatius i socials 
(telers) 

2022/155 

Correspondència massiva 
març 2022 

2022/156 Rènting plotter tallers abril

2022/157 

Consum d'energia elèctrica 
del 1 al 30 de març 

2022/158 

Consum d'energia elèctrica 
31/03 

 

en motiu viatge director a Carralero patrons,membres de 
la comissió de 
govern i direcció

Adquisició alimentador SEARCH ENGINE 
BUSINESS, S.L. 

40.20 € 
629000.17 
Consumibles 
informàtica

Compra material divers 
oficina per tallers general Carlin Palma, SL 90.71 € 

629000.7 
tallers 

Maquetació i retolació vinil 
Homar Perales, 
Julià 326.70 € 629000.9 

Exposicions

Desmuntatge sales en 
motiu de reforma Edifici 

Avellana de wasabi, 
SL 1299.54 € 

629000.9 
Exposicions internes

Francisco Copado 
Carralero 90.10 € 

654000.1 
patrons,membres de 
la comissió de 
govern i direcció

Aigo i galetes per Comissió Carrefour, SA 15.00 € 627000.1 
protocol·làries

Adquisició de piles botó 
CR2032 equips sobretaula Carrefour, SA 7.35 € 

629000.17 
Consumibles 
informàtica

Comanda productes Miró de 
cara a Semana Santa i Ming Productions 

S.L. 
2435.08 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Passatge València Palma 
Professor T1_ Juan Lara 

Aga Travel 
Services, SL 274.01 € 

629000.7 
tallers 

Llibres de Miró per TENDA Editorial Gustavo 
Gili SL 503.67 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Material programa per a 
centres educatius i socials Abacus SCCL 24.70 € 

629000.6 
didàctiques

Correspondència massiva Correos y 
Telegrafos,SA 

7.65 € 
629000.15 
Comunicacions 
postals 

Rènting plotter tallers abril DLL financial 
solutions partner 164.50 € 

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Consum d'energia elèctrica 
Endesa Energía,SA 2327.83 € 

628000.1 
Subministrament 
d'energia elèctrica

Consum d'energia elèctrica Endesa Energía,SA 81.19 € 
628000.1 
Subministrament 
d'energia elèctrica
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patrons,membres de 
la comissió de 
govern i direcció 

629000.17 - 
Consumibles 
informàtica 

2022-04-05 

629000.7 - Cursos 
2022-03-31 

629000.9 - 
Exposicions internes 2022-03-29 

629000.9 - 
Exposicions internes 2022-03-15 

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

2022-03-31 

627000.1 - Atencions 
protocol·làries 

2022-04-06 

629000.17 - 
Consumibles 
informàtica 

2022-04-07 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-31 

629000.7 - Cursos 
2022-03-24 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-03-31 

629000.6 - Activitats 
didàctiques 2022-04-11 

629000.15 - 
Comunicacions 

 
2022-03-31 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-04-21 

628000.1 - 
Subministrament 
d'energia elèctrica 

2022-04-11 

628000.1 - 
Subministrament 
d'energia elèctrica 

2022-04-12 



 
 
 
 

 
 
 

 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
3. Donar compte del recurs de reposició interposat per un dels licitadors contra l’acord 
d’adjudicació de la contractació del servei consistent en l’assistència tècnica per a 
l'elaboració d'estudis previs i la redacció del projecte integral de restauració
facultativa completa i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de l'edifici de 
Son Boter de la Fundació. 
 
Per unanimitat, la Comissió de Govern
 
Aquesta resposta es formalitzarà com a resolució del President. 
 
4. Aprovació de la sol·licitud de préstec d’obres a la Fundació La Caixa (CaixaForum 
Barcelona i Madrid) 
 
La institució prestatària cobrirà totes les despeses d’embalatge i transport de les obres i 
l’assegurança a tot risc i “clau a clau”. 
 
La Fundació ha proposat el pagament de la taxa administrativa de 600 
per obra), que ha estat accept
 
La Comissió de Govern per unanimitat aprova el préstec de les obres sol·licitades
 
5. Aprovació de la publicació en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 
2022 de les ofertes d'ocupació relatives als 
que disposa la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de 
la temporalitat en l'ocupació pública
 
D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
temporalitat en l'ocupació pública,
d'estabilització s'aprovin i publiquin en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 
2022, i les respectives convocatòries abans del 31 de de
els processos abans del 31 de desembre de 2024.
 
La Fundació té les següents places afectades per aquesta llei:
 
Una plaça de Cap de Servei de Comunicació i Màrqueting
Una plaça de Cap de Servei d’Educació i Activitats 
Dues places d'Auxiliar d'educació i Activitats Culturals
 
 
La Comissió de Govern, per unanimitat
condicions detallades. 
 
U1. Punt presentat amb caràcter d’urgència:
per a la celebració de “SonsDeNit, Música i Patrimoni 2022”.
 
El programa “SonDeNit música i patrimoni” de l
activitats als mesos de juny i setembre
vinculen, música, converses i patrimoni. 

’assabenta. 

Donar compte del recurs de reposició interposat per un dels licitadors contra l’acord 
d’adjudicació de la contractació del servei consistent en l’assistència tècnica per a 
l'elaboració d'estudis previs i la redacció del projecte integral de restauració
facultativa completa i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de l'edifici de 

de Govern acorda desestimar el recurs de reposició. 

Aquesta resposta es formalitzarà com a resolució del President.  

4. Aprovació de la sol·licitud de préstec d’obres a la Fundació La Caixa (CaixaForum 

La institució prestatària cobrirà totes les despeses d’embalatge i transport de les obres i 
l’assegurança a tot risc i “clau a clau”.  

La Fundació ha proposat el pagament de la taxa administrativa de 600 € pel préstec (150 € 
per obra), que ha estat acceptada per la institució organitzadora. 

La Comissió de Govern per unanimitat aprova el préstec de les obres sol·licitades

Aprovació de la publicació en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 
2022 de les ofertes d'ocupació relatives als processos d'estabilització, d’acord amb el 
que disposa la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de 
la temporalitat en l'ocupació pública 

'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
temporalitat en l'ocupació pública, s'exigeix que les ofertes d'ocupació relatives als processos 
d'estabilització s'aprovin i publiquin en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 
2022, i les respectives convocatòries abans del 31 de desembre de 2022, havent de finalitzar 
els processos abans del 31 de desembre de 2024. 

La Fundació té les següents places afectades per aquesta llei: 

Una plaça de Cap de Servei de Comunicació i Màrqueting 
Una plaça de Cap de Servei d’Educació i Activitats Culturals 
Dues places d'Auxiliar d'educació i Activitats Culturals 

per unanimitat, acorda aprovar la publicació en els respectius 

1. Punt presentat amb caràcter d’urgència: Aprovació de la cessió gratuïta d’espais 
per a la celebració de “SonsDeNit, Música i Patrimoni 2022”. 

programa “SonDeNit música i patrimoni” de la promotora artística Fonart
activitats als mesos de juny i setembre (s’adjunta informe detallat). Aquestes activitats
vinculen, música, converses i patrimoni.  
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Donar compte del recurs de reposició interposat per un dels licitadors contra l’acord 
d’adjudicació de 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 

de reposició.  

4. Aprovació de la sol·licitud de préstec d’obres a la Fundació La Caixa (CaixaForum 

La institució prestatària cobrirà totes les despeses d’embalatge i transport de les obres i 

€ pel préstec (150 € 

La Comissió de Govern per unanimitat aprova el préstec de les obres sol·licitades.  

Aprovació de la publicació en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 
processos d'estabilització, d’acord amb el 

que disposa la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de 

'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
s'exigeix que les ofertes d'ocupació relatives als processos 

d'estabilització s'aprovin i publiquin en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 
sembre de 2022, havent de finalitzar 

provar la publicació en els respectius en les 

Aprovació de la cessió gratuïta d’espais 

a promotora artística Fonart proposa 5 
). Aquestes activitats 



 
 
 
 

 
 
 

 
El cost total d’ús dels espais de la Fundaci
programació potencia la presencia de la Fundació entre nous tipus de públic i al circuït de les 
diferents disciplines artístiques implicades. 
 
La Comissió de Govern, per unanimitat ho aprova
 
U2. Punt presentat amb carà
concurs del servei d’explotació de bar 
desert i aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de 
regir la contractació del servei d’explotac
02) 
 
La Comissió de Govern, per unanimitat
 
 
6. Informe de direcció 
  
7. Informe del president 
 
8. Torn obert de paraules 
 
 
 
Sense més temes a tractar, e
estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
El secretari delegat   

     
Rafael Umbert Salas   
     
 

El cost total d’ús dels espais de la Fundació suposaria 6.400 euros. Per altra banda aquesta 
programació potencia la presencia de la Fundació entre nous tipus de públic i al circuït de les 
iferents disciplines artístiques implicades.  

per unanimitat ho aprova. 

U2. Punt presentat amb caràcter d’urgència: proposta d’aprovació de declaració del 
concurs del servei d’explotació de bar – cafeteria de la fundació (exp. 2022
desert i aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de 
regir la contractació del servei d’explotació de bar – cafeteria de la fundació (exp. 2022

La Comissió de Govern, per unanimitat, ho aprova. 

Sense més temes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari

              Vist i plau
               El president
                  
               Antoni Noguera Ortega
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ó suposaria 6.400 euros. Per altra banda aquesta 
programació potencia la presencia de la Fundació entre nous tipus de públic i al circuït de les 

proposta d’aprovació de declaració del 
cafeteria de la fundació (exp. 2022-01) com a 

desert i aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de 
cafeteria de la fundació (exp. 2022-

com a secretari delegat, 

Vist i plau 
El president  

  
Antoni Noguera Ortega 


