
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Extracte de l’acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 152 
Caràcter: Ordinari 
Data: 8 de juliol 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
Marcos Augusto Lladó, vocal de l’Ajuntament
Antoni Sansó Servera, vocal de l
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
José María Pardo Falcón, vocal nat
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
Joan Punyet Miró, vocal nat 
Maria Dolors Juncosa de Sotomayor, vocal nada
 
Delegació del vot 
Llorenç Carrió Crespí, vocal de l’Ajuntament, 
 
Altres assistents 
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Rafael Umbert Salas, secretari
 
 
Ordre del dia 
1.  Aprovació de l’acta anterior núm. 151 (10/06/2022)
2. Donar compte de les resolucions de 
3. Donar compte de l’excedència voluntària d’una treballadora de la Fundació
4. Donar compte del protocol d’actuació i manteniment de les escultures de la Fundació 
5. Donar compte del cicle de cinema PLAY SUMMER’21 
6. Donar compte de les clàusules que regiran la col·laboració amb el Centre d’Art i Creació a 
Palma (CAC) durant l’any 2022
7.  Aprovació de l’autorització del límit de despeses i delegació formal dels contractes menors
8. Aprovació de la declaració com a d
cafeteria de la Fundació (exp. 2022
9. Donar compte de les opcions de licitació del concurs del servei d’explotació de bar 
cafeteria de la Fundació  
10. Informe de director 
11. Informe de president 
12. Torn obert de paraules 
 
 
 
 
 

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 
Marcos Augusto Lladó, vocal de l’Ajuntament 
Antoni Sansó Servera, vocal de l’Ajuntament 
Lola Fernández Jiménez, vocal nada 
José María Pardo Falcón, vocal nat 
Pilar Ortega Chapel, vocal nada 

Maria Dolors Juncosa de Sotomayor, vocal nada 

Llorenç Carrió Crespí, vocal de l’Ajuntament, delega el seu vot en el president

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació 
, secretari delegat  

Aprovació de l’acta anterior núm. 151 (10/06/2022) 
2. Donar compte de les resolucions de President i Director 
3. Donar compte de l’excedència voluntària d’una treballadora de la Fundació
4. Donar compte del protocol d’actuació i manteniment de les escultures de la Fundació 
5. Donar compte del cicle de cinema PLAY SUMMER’21 Let’s go dancing!
. Donar compte de les clàusules que regiran la col·laboració amb el Centre d’Art i Creació a 

Palma (CAC) durant l’any 2022 
Aprovació de l’autorització del límit de despeses i delegació formal dels contractes menors
Aprovació de la declaració com a desert del concurs del servei d’explotació de bar 

cafeteria de la Fundació (exp. 2022-02)  
9. Donar compte de les opcions de licitació del concurs del servei d’explotació de bar 
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cta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

delega el seu vot en el president 

3. Donar compte de l’excedència voluntària d’una treballadora de la Fundació 
4. Donar compte del protocol d’actuació i manteniment de les escultures de la Fundació  

Let’s go dancing! 
. Donar compte de les clàusules que regiran la col·laboració amb el Centre d’Art i Creació a 

Aprovació de l’autorització del límit de despeses i delegació formal dels contractes menors 
esert del concurs del servei d’explotació de bar – 

9. Donar compte de les opcions de licitació del concurs del servei d’explotació de bar – 



 

 

 
 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
Una vegada comprovat el quòrum necessari d
la sessió de la Comissió de Govern
 
1. Aprovació de l’acta anterior
 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Donar compte de les resolucions de President i Director
 

A. Resolucions del President
 
Número 

resolució 
Concepte 

2022/22 

Servei de neteja 
abril 2022 

SAMYL Facility 
Services S.L.

2022/23 

Servei de seguretat 
maig 2022 

Transportes 
Blindados, SA 
(TRABLISA)

2022/24 

Assistència i 
atenció als visitants 
maig 2022 

Nor Integra 
Services, SL

2022/25 Certificació 7 
Rull Picapedrers, 
SL

  
La Comissió de Govern se n’assabenta
 

B. Resolucions del director 
 

Número 
resolució 

Concepte 

2022/209 
Consum telèfon mòbil del 
18 de març al 17 d'abril

2022/210 

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

2022/211 

Muntatge fotografies Rif 
Spahni damunt cartó 
ploma NOVA DESPESA

2022/212 

Comanda productes Miró 
de cara a Setmana Santa 
i principis estiu 

2022/213 

Còpies a facturar de 
01/02 a 30/04 2022 

Desenvolupament de la sessió  

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

l’acta anterior, núm. 151 (10/06/2022) 

Donar compte de les resolucions de President i Director 

resident 

Proveïdor Import Partida

SAMYL Facility 
Services S.L. 

3287.43 € 622000.3 - Neteja

Transportes 
Blindados, SA 
(TRABLISA) 

21215.83 € 629000.16 - Seguretat

Nor Integra 
Services, SL 

8932.68 € 
629000.10 - Assistència i 
atenció als visitants

Rull Picapedrers, 
SL 

39142.77 € 
2110.1 - Construccions 
(estanys, interior, il·luminació, 
coberta edif. Moneo)

assabenta 

Resolucions del director  

Proveïdor Import Partida

Consum telèfon mòbil del 
18 de març al 17 d'abril 

Telefónica Móviles 
España, SA 

49.05 € 
628000.4 -
Comunicacions 
telefòniques

Movistar, amb tarifa de 

novembre + desembre 

Telefónica Móviles 
España, SA 

15.73 € 
629000.6 -
didàctiques

Muntatge fotografies Rif 

ploma NOVA DESPESA 
Art y Mol 203.09 € 

629000.9 -
internes 

Comanda productes Miró 
de cara a Setmana Santa 

Ming Productions 
S.L. 

1537.43 € 
600000.1 -
Subministraments 
comercials tenda

Canon, SA 21.65 € 
629000.12 
d'oficina 
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acord amb els Estatuts de la Fundació, s’inicia 

Partida Data 

Neteja 2022-05-18 

Seguretat 2022-05-31 

Assistència i 
atenció als visitants 

2022-05-31 

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

2022-06-17 

Partida Data 

- 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-05-01 

- Activitats 
didàctiques 

2022-05-01 

- Exposicions 
2022-05-02 

- 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-05-05 

629000.12 - Material 
2022-05-05 



 

 

 
 

 

 

 

Tallers (Model C5535I_3 
NS: 2KE08394 

2022/214 

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

2022/215 

Còpies a facturar abril 
2022 Administració 
(Model C256I_3 NS: 
2MT04831) 

2022/216 Joies per a tenda 

2022/217 

Porta automàtica sortida 
camions 

2022/218 

Facturació telefònica fixa 
abril 2022 

2022/219 Material elèctric 

2022/220 Material elèctric 

2022/221 Compra joies per a tenda

2022/222 

Bastidors panells 
fotogràfics "El Miró de 
Son Boter" 

2022/223 

Material taller sketching 
(adults) 

2022/224 Productes per a tenda 

2022/225 

Consum telefònic maig 
2022 

2022/226 

Rènting plòter tallers juny 
2022 

2022/227 

Supleix a la anul·lada de 
ferreteria Can Valero 

Tallers (Model C5535I_3 

abril 

C5240I NS: YGG01826) 
Canon, SA 88.17 € 

629000.12 
d'oficina 

Còpies a facturar abril 

Canon, SA 66.31 € 
629000.12 
d'oficina 

Joi D'art 1121.67 € 
600000.1 -
Subministraments 
comercials tenda

Porta automàtica sortida Balear de Portes i 
Automatismes, SL 

369.00 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Facturació telefònica fixa Telefónica de 
España, SA 

447.39 € 
628000.4 -
Comunicacions 
telefòniques

Dielectro Balear, SA 63.96 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Dielectro Balear, SA 207.31 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Compra joies per a tenda Joi D'art 38.12 € 
600000.1 -
Subministraments 
comercials tenda

fotogràfics "El Miró de Bendix, SA 432.73 € 
629000.9 -
internes 

Material taller sketching 
Bendix, SA 115.16 € 

629000.6 -
didàctiques

 
Ming Productions 
S.L. 

385.51 € 
600000.1 -
Subministraments 
comercials tenda

Consum telefònic maig Telefónica de 
España, SA 

416.62 € 
628000.4 -
Comunicacions 
telefòniques

Rènting plòter tallers juny DLL financial 
solutions partner 

164.50 € 
621000.1 -
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Supleix a la anul·lada de 
Auxiliar de aguas 73.10 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
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629000.12 - Material 
2022-05-05 

629000.12 - Material 
2022-05-05 

- 
Subministraments 

als tenda 
2022-05-05 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-05-12 

- 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-05-19 
 
 
 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-05-15 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-05-15 

- 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-05-12 

- Exposicions 
2022-05-14 

- Activitats 
didàctiques 

2022-05-14 

- 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-05-18 

- 
Comunicacions 
telefòniques 

2022-05-28 

- Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-05-22 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 

2022-05-20 



 

 

 
 

 

 

 

2022/228 

25000 sobres blancs 
16*27 amb logo 

2022/229 

Aparcament a l'aeroport 
en motiu desplaçament a 
San Sebastián per 
inauguració a Chillida 
Leku 

2022/230 Joies Miró per a tenda 

2022/231 Quilometratge maig 

2022/232 

Treballs de millora, 
manteniment i 
actualització web 

2022/233 

Assessorament i gestió 
laboral maig 2022 

2022/234 

Fotografies Taller Sert 
David Bonet 

2022/235 

Fotografia Son Boter 
David Bonet 

2022/236 

Vols i 2 nits hotel a 
Barcelona en motiu 
assistència a reunió 
patronat Fundació Mas 
Miró 

2022/237 

Vols i 2 nits hotel a 
Barcelona en motiu 
assistència a reunió 
patronat Fundació Mas 
Miró 

2022/238 

Inserció publicitària UH _ 
Anunci licitació servei 
bar-cafeteria Fundació 

2022/239 

Assessorament fiscal i 
comptable maig 2022 

2022/240 Joies per a tenda 

2022/241 

Passatge BCNA-PMI 
Sebi Subirós _ Professor 
T2 Mokuhanga 

2022/242 Arqueta PVC 30 x 30 

d'infraestructures

R. Damians, SA 1152.53 € 
600000.1 -
Subministraments 
comercials tenda

Aparcament a l'aeroport 
en motiu desplaçament a 

Francisco Copado 
Carralero 

22.50 € 

654000.1 -
patrons,me
comissió de govern i 
direcció 

 Joi D'art 847.73 € 
600000.1 -
Subministraments 
comercials tenda

Gaya Arbona, Irene 4.75 € 
624000.2 -
Locomocions personal

Argente, Xavier 145.20 € 
627000.2 -
màrqueting

Assessorament i gestió Penta Asesores 
Laborales, SL 

374.17 € 
623000.2 -
treballs tècnics

Fotografies Taller Sert Bonet Ensenyat, 
David 

1403.60 € 
2421.1 - Fons 
fotogràfic i d'arxiu

Bonet Ensenyat, 
David 

514.25 € 
2421.1 - Fons 
fotogràfic i d'arxiu

patronat Fundació Mas 

Viajes El Corte 
Inglés, S.A. 

388.19 € 

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

patronat Fundació Mas 

Viajes El Corte 
Inglés, S.A. 

88.51 € 

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

Inserció publicitària UH _ 

 
Hora Nova, SA 791.34 € 

627000.2 -
màrqueting

Assessorament fiscal i 
 

Denver abogados y 
asesores tributarios, 
SL 

349.35 € 
623000.2 -
treballs tècnics

Joi D'art 137.21 € 
600000.1 -
Subministraments 
comercials tenda

Sebi Subirós _ Professor 
Aga Travel 
Services, SL 

199.39 € 
629000.7 -
tallers 

Dielectro Balear, SA 9.17 € 622000.10 
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d'infraestructures 

- 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-05-24 

- Viatges 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 

2022-05-26 

- 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-05-20 
 
 
 

- 
Locomocions personal 

2022-05-26 

- Publicitat i 
màrqueting 

2022-05-19 

- Estudis i 
treballs tècnics 

2022-05-20 

Fons 
fotogràfic i d'arxiu 

2022-05-30 

Fons 
fotogràfic i d'arxiu 

2022-05-30 

- Viatges 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 

2022-05-30 

- Viatges 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 

2022-05-30 

- Publicitat i 
màrqueting 

2022-05-31 

- Estudis i 
treballs tècnics 

2022-05-30 

- 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-05-25 

- Cursos 
2022-05-18 

622000.10 - 2022-05-31 



 

 

 
 

 

 

 

canalització cablejat 
vídeo càmeres Taller Sert

2022/243 

Diferencial aire Taller Son 
bonet 

2022/244 

Enviament a Madrid a 
Juan Lara 

2022/245 Aigua pel personal maig

2022/246 

Rènting fotocopiadora 
tallers juny 2022 
(ADV5535-2KE08394) 

2022/247 

Rènting fotocopiadora 
DEAC juny 2022 
(ADV5240-YGG01826)

2022/248 

Aparcament a l'aeroport 
en motiu viatge a Roma. 
Tasques a la Real 
Academia de España en 
R 

2022/249 

Desembossador  per 
Urinaris 

2022/250 

Tkt taxi aeroport per 
assistir a les Jornades de 
Sostenibilitat i Educació

2022/251 

Servei de jardineria maig 
2022 

2022/252 

Drets d'intervenció 
col·legial del projecte 
bàsic modificat 

2022/253 

Despeses de transport i 
aparcament a l'aeroport 
en motiu anada a 
Barcelona. Patronat 
Fundació Mas Miró 

2022/254 

Material taller sketching 
(adults) 

2022/255 

Paper DIN A4 i material 
vari 

2022/256 

Consum d'energia 
elèctrica maig 2022 

vídeo càmeres Taller Sert 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

Diferencial aire Taller Son 
Dielectro Balear, SA 46.97 € 

622000.10 
reparacions 
d'infraestructures

Seur Geopost, SL 29.52 € 
629000.15 
Comunicacions postals

Aigua pel personal maig Tres Glops, SL 282.98 € 
629000.1 -
Subministraments 
diversos 

Rènting fotocopiadora 

 
BNP paribas 112.48 € 

621000.1 -
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Rènting fotocopiadora 

YGG01826) 
BNP paribas 59.57 € 

621000.1 -
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Aparcament a l'aeroport 
en motiu viatge a Roma. 

Academia de España en 

Francisco Copado 
Carralero 

41.40 € 

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

Auxiliar de aguas 15.68 € 

622000.10 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures

assistir a les Jornades de 
Sostenibilitat i Educació 

De Ysasi Alonso, 
Alejandro 

47.40 € 
624000.2 -
Locomocions personal

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

1652.26 € 622000.8 -

Moneo Vallés, José 
Rafael 

297.18 € 

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

Despeses de transport i 
aparcament a l'aeroport 

Francisco Copado 
Carralero 

85.15 € 

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

Material taller sketching 
Bendix, SA 14.08 € 

629000.6 -
didàctiques

Paper DIN A4 i material 
Carlin Palma, SL 341.12 € 

629000.12 
d'oficina 

Endesa Energía,SA 1378.80 € 
628000.1 -
Subministrament 
d'energia elèctrica
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Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

622000.10 - Mant i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-05-31 

629000.15 - 
Comunicacions postals 

2022-05-31 

- 
Subministraments 2022-05-31 

- Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-06-01 

- Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-06-01 

- Viatges 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 

2022-05-29 

622000.10 - 
Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-05-31 

- 
Locomocions personal 

2022-06-06 

- Jardineria 2022-05-31 

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

2022-06-06 

- Viatges 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 

2022-06-07 

- Activitats 
didàctiques 

2022-05-31 

629000.12 - Material 
2022-05-31 

- 
Subministrament 
d'energia elèctrica 

2022-06-06 



 

 

 
 

 

 

 

2022/257 

Skyline Palma negre (5u 
+ 40u mini). 

2022/258 

Compra llibres per a 
tenda 

2022/259 

Adquisició de dues 
sondes de temperatura i 
humitat (per avaria) 

2022/260 

Adquisició de dues 
sondes de temperatura i 
humitat (per avaria) 

2022/261 

Correspondència 
massiva maig 2022 

2022/262 

Bitllet d'avió director a 
Barcelona per a visita 
institucional amb el batlle 
de Palma i el regidor de 
Cultura 

2022/263 

Fotografia Frasnay 
cartel·la Son Boter 

2022/264 Material Sant Joan 2022

2022/265 

4 Insecticides per 
moscards 

2022/266 Quilometratge abril i maig

2022/267 

Taxis i aparcament 
aeroport en motiu 
desplaçament director a 
Madrid per reunió jurat 
Calcografía Nacional 

2022/268 

Invitació director a 
Glenda León, artista 
Premi Creació Artística 
2021 

2022/269 Material Sant Joan 2022

2022/270 Material Sant Joan 2022

 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 

Skyline Palma negre (5u 
The Line 10.40 € 

600000.1 -
Subministraments 
comercials tenda

Machado Grupo de 
Distribución S. L 

281.67 € 
600000.1 -
Subministraments 
comercials tenda

sondes de temperatura i 
Instrumentos Testo 
S.A. 

467.06 € 
2170.1 - Equips 
informàtics i 
comunicacions

sondes de temperatura i 
Instrumentos Testo 
S.A. 

467.06 € 
2170.1 - Equips 
informàtics i 
comunicacions

Correos y 
Telegrafos,SA 

52.63 € 
629000.15 
Comunicacions postals

Bitllet d'avió director a 

institucional amb el batlle 
de Palma i el regidor de 

Viajes Martel 112.26 € 

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

ALBUM ARCHIVO 
FOTOGRAFICO, 
S.L. 

59.29 € 
2421.1 - Fons 
fotogràfic i d'arxiu

Material Sant Joan 2022 
EM HOME 
MARKET II 

209.65 € 
629000.6 -
didàctiques

Carrefour, SA 23.40 € 
629000.1 -
Subministraments 
diversos 

Quilometratge abril i maig 
Francisco Copado 
Carralero 

34.95 € 

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

desplaçament director a 
Madrid per reunió jurat 

Francisco Copado 
Carralero 

87.90 € 

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

Premi Creació Artística 
Restaurante Lavima 
S.L. 

33.00 € 
627000.1 -
protocol·làries

Material Sant Joan 2022 Abacus SCCL 9.50 € 
629000.6 -
didàctiques

Material Sant Joan 2022 
EURO DEPOT 
ESPAÑA SA 

89.90 € 
629000.6 -
didàctiques

’assabenta 
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- 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-06-08 

- 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-05-31 

Equips 
informàtics i 
comunicacions 

2022-06-08 

Equips 
informàtics i 
comunicacions 

2022-06-08 

629000.15 - 
Comunicacions postals 

2022-05-31 

- Viatges 
s,membres de la 

comissió de govern i 
2022-06-09 

Fons 
fotogràfic i d'arxiu 

2022-06-13 

- Activitats 
didàctiques 

2022-06-14 

- 
Subministraments 2022-06-15 

- Viatges 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 

2022-06-17 

- Viatges 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 

2022-06-13 
 
 
 
 
 

- Atencions 
protocol·làries 

2022-06-15 

- Activitats 
didàctiques 

2022-06-21 

- Activitats 
didàctiques 

2022-06-21 



 

 

 
 

 

 

 

 
3. Donar compte de l’excedència voluntària d’una treballadora de la Fundació
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
 
4. Donar compte del protocol d’actuació i manteniment de les escultures de la Fundació 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
 
5. Donar compte del cicle de cinema 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
 

6. Donar compte de les clàusules que regiran la col·laboració amb el Centre d’Art i 
Creació a Palma (CAC) durant l’any 2022
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
 
7. Aprovació de l’autorització del límit de despeses i delegació formal dels contractes 
menors 

 
La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA, 
 
1er. Aprovar la relació d’òrgans 
pagaments següent (IVA no inclòs):
 

- El Director/gerent de la Fundació fins a un import inferior a 3.000 
- El President de la Fundació, fins a un import de 15.000 

subministrament o serveis i fins un import de 40.000 
contractes menors d’obres

- La Comissió de Govern haurà d’autoritzar les despeses que siguin superiors a 15.000 
€ en cas de contractes de serveis o subministrament i a 40.000 € en cas de co
d’obres 

 
Mensualment es donarà compte a la Comissió de Govern la relació d’autoritzacions de 
despeses i pagaments efectuats per part del President i del Director.
 
2on. Delegar formalment els contractes menors en general al Director i al President
Fundació. 
 
 
8. Aprovació de la declaració com a desert del concurs del servei d’explotació de bar 
cafeteria de la Fundació (exp. 2022
 
La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA, 
 
Aprovar l’estat desert del concurs del servei d’expotació del bar 
(expedient 2022-02).  

Donar compte de l’excedència voluntària d’una treballadora de la Fundació

La Comissió de Govern se n’assabenta 

Donar compte del protocol d’actuació i manteniment de les escultures de la Fundació 

La Comissió de Govern se n’assabenta 

Donar compte del cicle de cinema PLAY SUMMER’21 Let’s go dancing!

La Comissió de Govern se n’assabenta 

les clàusules que regiran la col·laboració amb el Centre d’Art i 
Creació a Palma (CAC) durant l’any 2022 

La Comissió de Govern se n’assabenta 

Aprovació de l’autorització del límit de despeses i delegació formal dels contractes 

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,  

Aprovar la relació d’òrgans competents per a l’autorització de despeses i ordenació de 
pagaments següent (IVA no inclòs): 

El Director/gerent de la Fundació fins a un import inferior a 3.000 €
El President de la Fundació, fins a un import de 15.000 € per contractes menors de 

trament o serveis i fins un import de 40.000 € per quan es tracta de 
contractes menors d’obres 
La Comissió de Govern haurà d’autoritzar les despeses que siguin superiors a 15.000 
€ en cas de contractes de serveis o subministrament i a 40.000 € en cas de co

Mensualment es donarà compte a la Comissió de Govern la relació d’autoritzacions de 
despeses i pagaments efectuats per part del President i del Director. 

Delegar formalment els contractes menors en general al Director i al President

de la declaració com a desert del concurs del servei d’explotació de bar 
cafeteria de la Fundació (exp. 2022-02)  

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,  

Aprovar l’estat desert del concurs del servei d’expotació del bar – cafeteria de la Fundació 
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Donar compte de l’excedència voluntària d’una treballadora de la Fundació 

Donar compte del protocol d’actuació i manteniment de les escultures de la Fundació  

dancing! 

les clàusules que regiran la col·laboració amb el Centre d’Art i 

Aprovació de l’autorització del límit de despeses i delegació formal dels contractes 

competents per a l’autorització de despeses i ordenació de 

€ 
€ per contractes menors de 

€ per quan es tracta de 

La Comissió de Govern haurà d’autoritzar les despeses que siguin superiors a 15.000 
€ en cas de contractes de serveis o subministrament i a 40.000 € en cas de contractes 

Mensualment es donarà compte a la Comissió de Govern la relació d’autoritzacions de 

Delegar formalment els contractes menors en general al Director i al President de la 

de la declaració com a desert del concurs del servei d’explotació de bar – 

cafeteria de la Fundació 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
9. Donar compte de les opcions de licitació del concurs del servei d’explotació de bar 
cafeteria de la Fundació  
 
 
10. Informe de director 
 
 
11. Informe de president 
 
 
12. Torn obert de paraules 
 
 
Sense més temes a tractar, e
com a secretari delegat, estenc aquesta acta.
 
 
El secretari delegat   

     
Rafael Umbert Salas   
     

Donar compte de les opcions de licitació del concurs del servei d’explotació de bar 

Sense més temes a tractar, el president agraeix l’assistència i aixeca la 
, estenc aquesta acta. 

              Vist i plau
               El president
                  
               Antoni Noguera Ortega
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Donar compte de les opcions de licitació del concurs del servei d’explotació de bar – 

aixeca la sessió, de la qual, 

Vist i plau 
El president  

  
Antoni Noguera Ortega 


