
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Extracte acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 151 
Caràcter: Ordinari 
Data: 10 de juny de 2022 
Horari: 9 a 11 h 
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29
  
Assistents  
 
Antoni Noguera Ortega, president i 
Catalina Codina Pérez, vocal de l’Ajuntament
Antoni Sansó Servera, vocal de l
Llorenç Carrió Crespí, vocal de l’Ajuntament
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
Joan Punyet Miró, vocal nat 
 
Altres assistents 
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Rafael Umbert Salas, secretari
 
Absents 
Han comunicat la impossibilitat d’assistir
intervenció quirúrgica i la Sra. Maria Dolors Juncosa de Sotomayor, per motiu de salut.
 
Ordre del dia 
1. Aprovació de les actes anteriors, núm. 149 (08/04/2022)  
2. Donar compte de les resolucions de President i Director
3. Donar compte de la resolució de Presidència per a elevar a l’Ajuntament de Palma la 
decisió de desestimació del recurs de reposició de Son Boter
4. Donar compte de les activit
5.Aprovació de la primera pròrroga d’un any del servei de neteja de les instal·lacions de la 
Fundació. 
6. Aprovació del préstec d’obres al museu Paul Klee Zemtrum de la ciutat de Berna (Suïssa)
7.Aprovació del registre de les activita
contractes entre els responsables i els encarregats dels tractaments de la Fundació.
8. Donar compte esboldrec mur Son Boter
9.Informe de director 
9A.URG. Punt inclòs d’urgència a l’ordre del dia en 
rehabilitació de l’estany de Son Boter i elements annexes.
10. Informe de president 
11. Torn obert de paraules 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Una vegada comprovat el quòrum necessari d
la sessió de la Comissió de Govern

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

Saridakis, 29, 07015 Palma) 

president i vocal de l’Ajuntament  
Catalina Codina Pérez, vocal de l’Ajuntament 
Antoni Sansó Servera, vocal de l’Ajuntament 

Crespí, vocal de l’Ajuntament 
Lola Fernández Jiménez, vocal nada 
Pilar Ortega Chapel, vocal nada 

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació 
, secretari delegat  

comunicat la impossibilitat d’assistir-hi el Sr. José María Pardo Falcón, vocal nat per una 
intervenció quirúrgica i la Sra. Maria Dolors Juncosa de Sotomayor, per motiu de salut.

1. Aprovació de les actes anteriors, núm. 149 (08/04/2022)  i 150 (13/05/2022)
2. Donar compte de les resolucions de President i Director 
3. Donar compte de la resolució de Presidència per a elevar a l’Ajuntament de Palma la 
decisió de desestimació del recurs de reposició de Son Boter 
4. Donar compte de les activitats de Sant Joan 2022 
5.Aprovació de la primera pròrroga d’un any del servei de neteja de les instal·lacions de la 

6. Aprovació del préstec d’obres al museu Paul Klee Zemtrum de la ciutat de Berna (Suïssa)
7.Aprovació del registre de les activitats de tractament de dades personals i del registre de 
contractes entre els responsables i els encarregats dels tractaments de la Fundació.

Donar compte esboldrec mur Son Boter 

.URG. Punt inclòs d’urgència a l’ordre del dia en referència a la modificació de l’obra de 
rehabilitació de l’estany de Son Boter i elements annexes. 

Desenvolupament de la sessió  

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

1 

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

Sr. José María Pardo Falcón, vocal nat per una 
intervenció quirúrgica i la Sra. Maria Dolors Juncosa de Sotomayor, per motiu de salut. 

i 150 (13/05/2022) 

3. Donar compte de la resolució de Presidència per a elevar a l’Ajuntament de Palma la 

5.Aprovació de la primera pròrroga d’un any del servei de neteja de les instal·lacions de la 

6. Aprovació del préstec d’obres al museu Paul Klee Zemtrum de la ciutat de Berna (Suïssa) 
ts de tractament de dades personals i del registre de 

contractes entre els responsables i els encarregats dels tractaments de la Fundació. 

referència a la modificació de l’obra de 

acord amb els Estatuts de la Fundació, s’inicia 



 
 
 
 

 
 
 

 
1. Aprovació de les actes anteriors 
(13/05/2022) 
 
Queden aprovades per unanimitat.
 
2. Donar compte de les resolucions del president i del director
 

A. Resolucions del president
 
 

Número 
resolució 

Concepte 

2022/16 

Resta honoraris 
Auditoria 
Comptes 
Anuals 2021 
(50%) 

2022/17 

Servei de neteja 
abril 2022 

2022/18 

Servei de 
vigilància abril 
2022 

2022/19 

Assistència i 
atenció al 
visitant abril 
2022 

2022/20 Certificació 6 

2022/21 

Comanda 
productes Miró 
de cara a 
Semana Santa i 
principis estiu 

 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
 
 
 
 
 

les actes anteriors  l’acta anterior, núm. 149 (08/04/2022)  i 150 

Queden aprovades per unanimitat. 

Donar compte de les resolucions del president i del director 

Resolucions del president 

Proveïdor Import Partida

RSM Spain 
Auditores, SL 3250.00 € 623000.2 - Estudis i 

treballs tècnics

SAMYL 
Facility 
Services S.L. 

3287.43 € 622000.3 - Neteja

Transportes 
Blindados, SA 
(TRABLISA) 

21215.83 € 629000.16 - 

Nor Integra 
Services, SL 8932.68 € 

629000.10 - 
Assistència i atenció 
als visitants 

VIP Property 
Integral 
Services S.L. 

25922.60 € 

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

Ming 
Productions 
S.L. 

3358.06 € 
600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda

assabenta 

2 

149 (08/04/2022)  i 150 

Partida Data 

Estudis i 
treballs tècnics 

2022-02-
11 

Neteja 2022-04-
11 

 Seguretat 2022-04-
30 

 
Assistència i atenció 

 

2022-04-
30 

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

2022-05-
09 

Subministraments 
comercials tenda 

2022-04-
22 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B. Resolucions del director 
 
 

Número 
resolució 

Concepte 

2022/159 Fabricació base 
escultura 

2022/160 

Manteniment 
ascensor 2n 
trimestre 2022 

2022/161 

Telèfon mòbil del 
18 de febrer al 
17 de març de 
2022 

2022/162 

Alta de línia de 
mòbil Movistar, 
amb tarifa de 
dades 5GB/mes. 
3 MESOS: 
octubre + 
novembre + 
desembre 

2022/163 

Factura 
d'acciona de les 
hores 
d'assistència a 
les activitats de 
març 

2022/164 

Bitllet avió 
director a Roma 
en motiu reunió 
a Real Academia 
de España en 
Roma 

2022/165 

Còpies a facturar 
MARÇ 2022 
DEAC (Model 

Resolucions del director  

Proveïdor Import Partida

Manolo Urbano Garcia 1089.00 
€ 

622000.7 
Restauració fons 
de la col·lecció

Balear de Ascensores, 
S.L. 548.31 € 

622000.2 
Contractes de 
manteniment

Telèfon mòbil del 
Telefónica Móviles 
España, SA 46.63 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

dades 5GB/mes. Telefónica Móviles 
España, SA 15.73 € 

629000.6 
Activitats 
didàctiques

Acciona Facility 
Services, SA 113.69 € 629000.3 

Activitats culturals

a Real Academia 
Aga Travel Services, 
SL 121.96 € 

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

Còpies a facturar 
Canon, SA 127.41 € 629000.12 

Material d'oficina

3 

Partida Data 

622000.7 - 
Restauració fons 
de la col·lecció 

2022-
04-05 

622000.2 - 
Contractes de 
manteniment 

2022-
04-01 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-
04-01 

629000.6 - 
Activitats 
didàctiques 

2022-
04-01 

629000.3 - 
Activitats culturals 

2022-
04-05 

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

2022-
04-06 

629000.12 - 
Material d'oficina 

2022-
04-06 



 
 
 
 

 
 
 

C5240I NS: 
YGG01826) 

2022/166 

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

2022/167 

Assessorament 
jurídic 1er 
trimestre 2022 

2022/168 

Facturació 
telefònica fixa 
març 2022 

2022/169 

Muntatge i 
desmuntatge 
exposició_ Miró, 
més enllà del 
llenç 

2022/170 

Comanda 
productes Miró 
de cara a 
Setmana Santa i 
principis estiu 

2022/171 

Treballs de 
millora, 
manteniment i 
actualització web 

2022/172 

Compra piles 
recarregables i 
cartutxos 
impressora 
direcció 

2022/173 

Pressupost 
impressió 
fulletons ENG 
Fundació 

2022/174 

Comanda 
productes Miró 
de cara a 

Còpies a facturar 

Canon, SA 66.25 € 629000.12 
Material d'oficina

Velasco Rico, Eva 1647.00 
€ 

623000.1 
Serveis jurídics

Telefónica de España, 
SA 447.39 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Baleart Handling 1161.60 
€ 

629000.9 
Exposicions
internes

Ming Productions S.L. 1014.86 
€ 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

 

Argente, Xavier 145.20 € 
627000.2 
Publicitat i 
màrqueting

Tonerclass,SL 270.44 € 
629000.17 
Consumibles 
informàtica

Imprenta Bahía,SL 1259.61 
€ 

627000.2 
Publicitat i 
màrqueting

Ming Productions S.L. 2333.19 
€ 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda
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629000.12 - 
Material d'oficina 

2022-
04-06 

623000.1 - 
Serveis jurídics 

2022-
04-19 
 
 
 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-
04-19 

629000.9 - 
Exposicions 
internes 

2022-
04-07 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
04-13 

627000.2 - 
Publicitat i 
màrqueting 

2022-
04-20 

629000.17 - 
Consumibles 
informàtica 

2022-
04-20 

627000.2 - 
Publicitat i 
màrqueting 

2022-
04-20 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
04-11 



 
 
 
 

 
 
 

Setmana Santa i 
principis estiu 

2022/175 

Sobres blancs 
16*27 

2022/176 

Revisió  averja 
abatible 
automàtica 

2022/177 

Compra 
Aerògraf per 
aiguatinta 
acrílica / Taller 
de gravat 

2022/178 

Articles Miró per 
tenda 

2022/179 

Consum 
telefònic abril 
2022 

2022/180 

Assessorament i 
gestió personal 
abril 2022 

2022/181 

Pòster Miró per 
a tenda 

2022/182 

Pòster Miró per 
a tenda 

2022/183 

Impressió i 
col·locació de 
lona informativa 
per les obres 
Edifici Moneo 

2022/184 

Assessorament 
fiscal i 
comptable abril 
2022 

2022/185 

Aigua pel 
personal 

R. Damians, SA 135.52 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Balear de Portes i 
Automatismes, SL 60.00 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

GRAFISK 
EKSPERIMENTARIUM 157.50 € 629000.7 

Cursos tallers

The original Cha-Chá, 
S.L. 739.31 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Telefónica de España, 
SA 442.76 € 

628000.4 
Comunicacions 
telefòniques

Penta Asesores 
Laborales, SL 374.17 € 

623000.2 
Estudis i treballs 
tècnics

Seguranyes Guillot, F. 
Xavier (DISCOR-ART) 

2356.95 
€ 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Seguranyes Guillot, F. 
Xavier (DISCOR-ART) 

2854.56 
€ 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Laboratorio Fotográfico 
Cliche, SL 251.68 € 

627000.2 
Publicitat i 
màrqueting

Denver abogados y 
asesores tributarios, 
SL 

349.35 € 
623000.2 
Estudis i treballs 
tècnics

Tres Glops, SL 113.19 € 
629000.1 
Subministraments 
diversos

5 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
04-21 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
04-21 

629000.7 - 
Cursos tallers 

2022-
04-10 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
04-13 

628000.4 - 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-
04-28 

623000.2 - 
Estudis i treballs 
tècnics 

2022-
04-22 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
04-06 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
04-06 

627000.2 - 
Publicitat i 
màrqueting 

2022-
04-29 

623000.2 - 
Estudis i treballs 
tècnics 

2022-
04-30 

629000.1 - 
Subministraments 
diversos 

2022-
04-30 



 
 
 
 

 
 
 

2022/186 

Rènting 
fotocopiadora 
tallers maig 2022 

2022/187 

Rènting 
fotocopiadora 
DEAC maig 
2022 

2022/188 

Orona 
ascensores 

2022/189 

Consum aigua 
del 11-02 a 11-
04-2022, 
Comptador 
FL19024993. 
Ca'n Estade,15 

2022/190 

Consum d'aigua 
del 12-02 a 13-
04-2022. 
Comptador 
HO19484371 
Saridakis, 35 

2022/191 

Consum aigua 
del 12-02 al 13-
04-2022. 
Comptador 
EL13009395 
Saridakis, 29 

2022/192 

Servei anual 
d'assessoria en 
matèria de 
protecció de 
dades i funció 
DPD 

2022/193 

Servei de 
jardineria abril 
2022 

 
BNP paribas 112.48 € 

621000.1 
Lloguer 
màquinaria i 
Renting 
fotocopiadores

BNP paribas 59.57 € 

621000.1 
Lloguer 
màquinaria i 
Renting 
fotocopiadores

Balear de Ascensores, 
S.L. 198.51 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Emaya,SA 373.56 € 
628000.2 
Subministrament 
d'aigua

Emaya,SA 99.14 € 
628000.2 
Subministrament 
d'aigua

Emaya,SA 376.63 € 
628000.2 
Subministrament 
d'aigua

Puigserver y 
Romaguera Asesoría 
de empresas, SL 

559.13 € 
623000.2 
Estudis i treballs
tècnics

Serveis Integrals de 
Finques Urbanes de 
Balears,SL 

1652.26 
€ 

622000.8 
Jardineria

6 

621000.1 - 
Lloguer 
màquinaria i 
Renting 
fotocopiadores 

2022-
05-02 

621000.1 - 
Lloguer 
màquinaria i 
Renting 
fotocopiadores 

2022-
05-02 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
04-30 

628000.2 - 
Subministrament 
d'aigua 

2022-
05-03 

628000.2 - 
Subministrament 
d'aigua 

2022-
05-03 
 
 
 
 
 
 
 

628000.2 - 
Subministrament 
d'aigua 

2022-
05-03 

623000.2 - 
Estudis i treballs 
tècnics 

2022-
04-30 

622000.8 - 
Jardineria 

2022-
04-30 



 
 
 
 

 
 
 

2022/194 

Llibres de Miró 
per TENDA 

2022/195 

Consum 
electricitat abril 
2022 

2022/196 

Bitllet avió PMI-
MAD Glenda 
León 

2022/197 

Correspondència 
massiva abril 
2022 

2022/198 

Material de 
fontaneria 

2022/199 

Tricloro per 
estany 

2022/200 

Taxa tractament 
Residus Sòlids 
Urbans Ca'n 
Estade 15 

2022/201 

Taxa tractament 
Residus Sòlids 
Urbans 
Saridakis, 29 

2022/202 

Taxa tractament 
Residus Sòlids 
Urbans 
Saridakis, 35 

2022/203 

Compra bateria 
3 bombones de 
propà industrial 
per forn 
Ceràmica. 

2022/204 

Material Taller 
familiar 
"Sketching Miró" 

Maria Soledad Valle 
Martinez 273.00 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Endesa Energía,SA 1753.62 
€ 

628000.1 
Subministrament 
d'energia 
elèctrica

IBERIA LAE, SA 88.18 € 
605000.1f 
Pilar Juncosa 
2021 

Correspondència Correos y 
Telegrafos,SA 8.49 € 

629000.15 
Comunicacions 
postals

Auxiliar de aguas 59.08 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Auxiliar de aguas 184.82 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Ajuntament de Palma 336.00 € 631000.1 
Tributs

Ajuntament de Palma 2400.00 
€ 

631000.1 
Tributs

Ajuntament de Palma 203.43 € 631000.1 
Tributs

Repsol Butano, SA 236.70 € 629000.7 
Cursos tallers

 

De Salabert e Hijos, 
S.A. 13.79 € 

629000.6 
Activitats 
didàctiques

7 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
04-27 

628000.1 - 
Subministrament 
d'energia 
elèctrica 

2022-
05-02 

605000.1f - Premi 
Pilar Juncosa 

 

2022-
04-27 

629000.15 - 
Comunicacions 
postals 

2022-
04-30 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
05-10 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
05-10 

631000.1 - 
Tributs 

2022-
05-13 

631000.1 - 
Tributs 

2022-
05-13 

631000.1 - 
Tributs 

2022-
05-13 

629000.7 - 
Cursos tallers 

2022-
05-12 

629000.6 - 
Activitats 
didàctiques 

2022-
05-17 



 
 
 
 

 
 
 

2022/205 Productes tenda 

2022/206 

Quilometratge 
de gener a 10/05 

2022/207 

Tkt taxi averia 
electricitat 
Fundació 

2022/208 

Digitalització 
fotografia 
Joaquim Gomis 
ANC 

 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 

 Ming Productions S.L. 2076.75 
€ 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

 
De Ysasi Alonso, 
Alejandro 45.87 € 

624000.2 
Locomocions 
personal

Vázquez Abella, 
Miguel Ángel 11.25 € 

624000.2 
Locomocions 
personal

Arxiu Nacional de 
Catalunya 2.05 € 631000.1 

Tributs

’assabenta 

8 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
04-22 

624000.2 - 
Locomocions 
personal 

2022-
05-21 

624000.2 - 
Locomocions 
personal 

2022-
05-27 

631000.1 - 
Tributs 

2022-
04-26 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
3. Donar compte de la resolució de Presidència per a elevar a l’Ajuntament de Palma la 
decisió de desestimació del recurs de reposició 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta.
 
 
4. Donar compte de les activitats de Sant Joan 2022
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
 
5. Aprovació de la primera pròrroga d’un any del servei de neteja de les instal·lacions 
de la Fundació. 
 
La Comissió de Govern, per unanimitat
 
ACORDA 
 

1. Aprovar la pròrroga d’un any més del servei de neteja de les instal·lacions de la 
Fundació del 30 de juny de 2022 al 29 de juny de 2023 amb l’empresa SERVICIOS 
AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.

2. Abonar les factures corresponents a aquest contracte a la partida 622.3 Neteja 
prevista al pressupost 2022 per un import total de 23.866,75 
mateixa partida del pressupost de 2023 per un import de 23.866,75 

 
 
 
6. Aprovació del préstec d’obres al museu Paul Klee Zemtrum de la ciutat de Berna 
(Suïssa) 
 
La Comissió de Govern, per unanimitat,
 
ACORDA 
 

1. Aprovar el préstec de les obres sol·licitades per a l’exposició Joan Miró al Zentrum 
Paul Klee Bern, del 28 de gener fins 

2. Aprovar una fee de 40.000 
Préstec obres d’art i una reducció del 50% damunt la tarifa del préstec d’imatges que 
s’abonaran a la partida 705000004 Lloguer d’imatges.

 
 
 
7. Aprovació del registre de les activitats de tractament de dades personals i del 
registre de contractes entre els responsables i els encarregats dels tractaments de la 
Fundació. 
 
 La Comissió de Govern, per unanimitat, 

Donar compte de la resolució de Presidència per a elevar a l’Ajuntament de Palma la 
decisió de desestimació del recurs de reposició de Son Boter 

se n’assabenta. 

Donar compte de les activitats de Sant Joan 2022 

se n’assabenta.  

Aprovació de la primera pròrroga d’un any del servei de neteja de les instal·lacions 

per unanimitat,   

Aprovar la pròrroga d’un any més del servei de neteja de les instal·lacions de la 
Fundació del 30 de juny de 2022 al 29 de juny de 2023 amb l’empresa SERVICIOS 
AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. 
Abonar les factures corresponents a aquest contracte a la partida 622.3 Neteja 
prevista al pressupost 2022 per un import total de 23.866,75 € (IVA incl
mateixa partida del pressupost de 2023 per un import de 23.866,75 

vació del préstec d’obres al museu Paul Klee Zemtrum de la ciutat de Berna 

La Comissió de Govern, per unanimitat,  

Aprovar el préstec de les obres sol·licitades per a l’exposició Joan Miró al Zentrum 
Paul Klee Bern, del 28 de gener fins al 7 de maig de 2023. 
Aprovar una fee de 40.000 € pel préstec que s’abonaran a la partida 705000003 
Préstec obres d’art i una reducció del 50% damunt la tarifa del préstec d’imatges que 
s’abonaran a la partida 705000004 Lloguer d’imatges. 

del registre de les activitats de tractament de dades personals i del 
registre de contractes entre els responsables i els encarregats dels tractaments de la 

La Comissió de Govern, per unanimitat,  
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Donar compte de la resolució de Presidència per a elevar a l’Ajuntament de Palma la 

Aprovació de la primera pròrroga d’un any del servei de neteja de les instal·lacions 

Aprovar la pròrroga d’un any més del servei de neteja de les instal·lacions de la 
Fundació del 30 de juny de 2022 al 29 de juny de 2023 amb l’empresa SERVICIOS 

Abonar les factures corresponents a aquest contracte a la partida 622.3 Neteja 
€ (IVA inclòs), i a la 

mateixa partida del pressupost de 2023 per un import de 23.866,75 € (IVA inclòs).  

vació del préstec d’obres al museu Paul Klee Zemtrum de la ciutat de Berna 

Aprovar el préstec de les obres sol·licitades per a l’exposició Joan Miró al Zentrum 

€ pel préstec que s’abonaran a la partida 705000003 
Préstec obres d’art i una reducció del 50% damunt la tarifa del préstec d’imatges que 

del registre de les activitats de tractament de dades personals i del 
registre de contractes entre els responsables i els encarregats dels tractaments de la 



 
 
 
 

 
 
 

 
ACORDA 

1.- Aprovar el Registre de les 
de l’àmbit de les competències de la Fundació. S’adjunta com annex I.
2.- Publicar l’esmentat Registre d’Activitats de Tractament i el seu contingut, de manera que 
sigui accessible des de la web
persones interessades. 
3.- Aprovar el Registre de contractes entre els Responsables i els Encarregats dels 
tractaments existents a l’actualitat i enviar una còpia d’aquests contractes o
documents jurídics similars existents fins a la data al Delegat de Protecció de Dades. 
S’adjunta com annex II. 
 
 
8. Donar compte esboldrec mur Son Boter
 
La Comissió de Govern se n’assabenta. 
 
9. Informe del director 
 
9A. URG. PUNT INCLÒS D’URGÈNCIA a l’ordre
referència a la modificació de l’obra de rehabilitació de l’estany de Son Boter i elements 
annexes. 
 
La Comissió de Govern, per unanimitat, 
 
ACORDA 

1. Aprovar la modificació del contracte adjudicat a la mercantil VIP PROPERTY 
INTEGRAL SERVICES, S.L. per a l’execució de les obres del Projecte de rehabilitació 
de l’estanc superior i elements annexos, Projecte modificat, visat COAIB 11/05438/22, 
subscrit pel Sr. José Rafael Moneo Vallés, Arquitecte, amb un pressupost d’execució 
que ascendeix a la quantitat de 471.429,84 
conseqüència el preu del contracte en 41.160,16 IVA inclòs, i aplicant
oferta pel licitador, l’imp
garantia definitiva constituïda per tal de mantenir la deguda proporcionalitat amb el 
preu del contracte vigent, de forma que la garantia definitiva del 5% s’ampliï sobre 
l’import del modificat. 
 

2. Notificar el present acord a l’adjudicatari, requerint
dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació del present acord, formalitzi 
la modificació del contracte en document administratiu.
 

3. Notificar el present acord a la Direcció Facultativa de l’obra, al responsable tècnic del 
contracte, així com a qui s’hagi designat com a responsable del contracte i encarregat 
del seguiment i execució del contracte, als efectes procedents.

 
4. Publicar el present acord en 

Mallorca, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
 
 
 

 
Aprovar el Registre de les Activitats de Tractament de dades personals efectuades dintre 

de l’àmbit de les competències de la Fundació. S’adjunta com annex I. 
Publicar l’esmentat Registre d’Activitats de Tractament i el seu contingut, de manera que 

sigui accessible des de la web de la Fundació, a fi de facilitar el seu coneixement a totes les 

Aprovar el Registre de contractes entre els Responsables i els Encarregats dels 
tractaments existents a l’actualitat i enviar una còpia d’aquests contractes o

ments jurídics similars existents fins a la data al Delegat de Protecció de Dades. 

8. Donar compte esboldrec mur Son Boter 

La Comissió de Govern se n’assabenta.  

LÒS D’URGÈNCIA a l’ordre del dia de la comissió de govern
referència a la modificació de l’obra de rehabilitació de l’estany de Son Boter i elements 

La Comissió de Govern, per unanimitat,  

 
Aprovar la modificació del contracte adjudicat a la mercantil VIP PROPERTY 
INTEGRAL SERVICES, S.L. per a l’execució de les obres del Projecte de rehabilitació 
de l’estanc superior i elements annexos, Projecte modificat, visat COAIB 11/05438/22, 

l Sr. José Rafael Moneo Vallés, Arquitecte, amb un pressupost d’execució 
que ascendeix a la quantitat de 471.429,84 €, IVA inclòs, incrementat en 
conseqüència el preu del contracte en 41.160,16 IVA inclòs, i aplicant
oferta pel licitador, l’import ascendeix a 392.727,52 € IVA inclòs, havent
garantia definitiva constituïda per tal de mantenir la deguda proporcionalitat amb el 
preu del contracte vigent, de forma que la garantia definitiva del 5% s’ampliï sobre 

 

Notificar el present acord a l’adjudicatari, requerint-lo per tal que en el termini de deu 
dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació del present acord, formalitzi 
la modificació del contracte en document administratiu. 

esent acord a la Direcció Facultativa de l’obra, al responsable tècnic del 
contracte, així com a qui s’hagi designat com a responsable del contracte i encarregat 
del seguiment i execució del contracte, als efectes procedents. 

Publicar el present acord en el perfil del contractant de la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
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Activitats de Tractament de dades personals efectuades dintre 

Publicar l’esmentat Registre d’Activitats de Tractament i el seu contingut, de manera que 
de la Fundació, a fi de facilitar el seu coneixement a totes les 

Aprovar el Registre de contractes entre els Responsables i els Encarregats dels 
tractaments existents a l’actualitat i enviar una còpia d’aquests contractes o 

ments jurídics similars existents fins a la data al Delegat de Protecció de Dades. 

del dia de la comissió de govern en 
referència a la modificació de l’obra de rehabilitació de l’estany de Son Boter i elements 

Aprovar la modificació del contracte adjudicat a la mercantil VIP PROPERTY 
INTEGRAL SERVICES, S.L. per a l’execució de les obres del Projecte de rehabilitació 
de l’estanc superior i elements annexos, Projecte modificat, visat COAIB 11/05438/22, 

l Sr. José Rafael Moneo Vallés, Arquitecte, amb un pressupost d’execució 
òs, incrementat en 

conseqüència el preu del contracte en 41.160,16 IVA inclòs, i aplicant-se la baixa 
òs, havent-se d’ajustar la 

garantia definitiva constituïda per tal de mantenir la deguda proporcionalitat amb el 
preu del contracte vigent, de forma que la garantia definitiva del 5% s’ampliï sobre 

lo per tal que en el termini de deu 
dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació del present acord, formalitzi 

esent acord a la Direcció Facultativa de l’obra, al responsable tècnic del 
contracte, així com a qui s’hagi designat com a responsable del contracte i encarregat 

el perfil del contractant de la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 



 
 
 
 

 
 
 

10. Informe de president 
 
11. Torn obert de paraules 
 
Sense més temes a tractar, e
estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari delegat   

     
Rafael Umbert Salas   
     

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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qual, com a secretari delegat, 

Vist i plau 
El president  

  
Antoni Noguera Ortega 


