
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Extracte de l’acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 155 
Caràcter: Ordinari 
Data: 18 de novembre de 2022
Horari: 9 a 11 h 
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29
  
Assistents  
Antoni Noguera Ortega, president i vocal de l’Ajuntament
Catalina Codina Pérez, presidenta delegada, 
Marcos Augusto Lladó, vocal de l’Ajuntament
José María Pardo Falcón, vocal nat
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
Joan Punyet Miró, vocal nat 
Maria Dolors Juncosa Álvarez
 
Altres assistents 
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Rafael Umbert Salas, secretari
 
Excusen la seva assistència
Lola Fernández, vocal nada, per compromisos laborals
Llorenç Carrió Crespí, representant de l’Ajuntament, delega el seu vot en el president
Antoni Sansó Servera, representant de l’Ajuntament, a causa d’un accident domèstic
 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta anterior núm. 154 (21/10/2022)
2. Donar compte de les resolucions de President i Director
3. Donar compte de les activitats de la Fundació realitzades des de l’agost de 2022
4. Donar compte de l’aixecament d’un depòsit 
5. Aprovació del préstec d’una obra de Joan Miró a Cobra Museum of Modern Art a la ciutat 
de Amstelveen (Països Baixos)
6.  Aprovació de l’augment de tarifes per a l’any 2023
7. Aprovació de l’augment de la do
Beques de la Fundació 
8.  Aprovació de l’augment salarial del 1,5% al personal laboral i directiu de la Fundació
9. Aprovació de la contractació temporal de l’auxiliar de comunicació i màrqueting de la
Fundació 
10. Aprovació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a cobrir 
les places de personal laboral de la Fundació 
11. Aprovació de la jubilació parcial d’un treballador de la Fundació
12. Informe de director 
13. Informe de president 
14. Torn obert de paraules 
 

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

de 2022 

Saridakis, 29, 07015 Palma) 

Antoni Noguera Ortega, president i vocal de l’Ajuntament 
presidenta delegada, vocal de l’Ajuntament 

Marcos Augusto Lladó, vocal de l’Ajuntament 
vocal nat 

Pilar Ortega Chapel, vocal nada 

Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada 

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació 
, secretari delegat  

la seva assistència 
per compromisos laborals 

Llorenç Carrió Crespí, representant de l’Ajuntament, delega el seu vot en el president
Antoni Sansó Servera, representant de l’Ajuntament, a causa d’un accident domèstic

Aprovació de l’acta anterior núm. 154 (21/10/2022) 
Donar compte de les resolucions de President i Director 
Donar compte de les activitats de la Fundació realitzades des de l’agost de 2022
Donar compte de l’aixecament d’un depòsit temporal a la Fundació d’una obra de Joan Miró
Aprovació del préstec d’una obra de Joan Miró a Cobra Museum of Modern Art a la ciutat 

de Amstelveen (Països Baixos) 
Aprovació de l’augment de tarifes per a l’any 2023 
Aprovació de l’augment de la dotació pressupostària i becats del programa de Premis i 

Aprovació de l’augment salarial del 1,5% al personal laboral i directiu de la Fundació
Aprovació de la contractació temporal de l’auxiliar de comunicació i màrqueting de la

Aprovació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a cobrir 
les places de personal laboral de la Fundació  

Aprovació de la jubilació parcial d’un treballador de la Fundació 
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cta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 

Llorenç Carrió Crespí, representant de l’Ajuntament, delega el seu vot en el president 
Antoni Sansó Servera, representant de l’Ajuntament, a causa d’un accident domèstic 

Donar compte de les activitats de la Fundació realitzades des de l’agost de 2022 
temporal a la Fundació d’una obra de Joan Miró 

Aprovació del préstec d’una obra de Joan Miró a Cobra Museum of Modern Art a la ciutat 

tació pressupostària i becats del programa de Premis i 

Aprovació de l’augment salarial del 1,5% al personal laboral i directiu de la Fundació 
Aprovació de la contractació temporal de l’auxiliar de comunicació i màrqueting de la 

Aprovació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a cobrir 



 
 
 
 

 
 
 

 
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
 

2022/40 

Servei de neteja 
setembre 2022 

2022/41 Productes per a tenda 

2022/42 

Assistència i atenció al 
visitant setembre 2022 

2022/43 

Servei de vigilància 
setembre 2022 

2022/44 Còctel 

2022/45 Certificació 11 

 
      La Comissió de Govern se n’
 
 

B. Resolucions del director 
 

Número 
resolució 

Concepte 

2022/454 

Telèfon mòbil del 18 de juliol 
al 17 d'agost 

2022/455 Joies per a tenda 

2022/456 Joies MIró per a tenda 

2022/457 Joies per a tenda 

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. 154 (21/10/2022) 

Donar compte de les resolucions de President i Director 

resident 

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

ART-TIC MUSEUM 
S.L. 4832.24 € 600000.1 - Subministraments 

comercials tenda

Nor Integra Services, 
SL 8932.68 € 629000.10 - Assistència i atenció 

als visitants 

Transportes 
Blindados, SA 
(TRABLISA) 

21215.83 € 629000.16 - Seguretat

Fraula Catering S.L. 3256.00 € 629000.9 - Exposicions internes

Rull Picapedrers, SL 19816.44 € 
2110.1 - Construccions (estanys, 
interior, il·luminació, coberta edifici
Moneo) 

se n’assabenta 

esolucions del director  

Proveïdor Import 

Telèfon mòbil del 18 de juliol Telefónica Móviles 
España, SA 48.87 € 628000.4 

telefòniques

Joi D'art 123.30 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

 Joi D'art 348.60 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Joi D'art 866.12 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

2 

acord amb els Estatuts de la Fundació, s’inicia 

Neteja 2022-09-12 

Subministraments 
comercials tenda 2022-09-21 

Assistència i atenció 2022-09-30 

Seguretat 2022-09-30 

Exposicions internes 2022-10-19 

Construccions (estanys, 
rior, il·luminació, coberta edifici 2022-10-19 

Partida Data 

628000.4 - Comunicacions 
telefòniques 

2022-
09-01 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-02 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-05 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-06 



 
 
 
 

 
 
 

2022/458 Joies per a tenda 

2022/459 

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

2022/460 

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

2022/461 

Adquisició de mòduls de 
memòria per a equips de 
sobretaula 

2022/462 

Revisió semestral de sirenes i 
polsadors i anual de llums 
d'emergència 

2022/463 

Bitllet avió a Barcelona visita 
Consolat de Japó Enric

2022/464 

Facturació telefònica fixa 
agost 2022 

2022/465 

Portes antigues de cotxeres 
Son Boter 

2022/466 Poda pi 

2022/467 Productes per a tenda 

2022/468 

Desplaçament del director a 
Brussel·les 

2022/469 

Retimbrat botella oxigen 
equip de reanimació 

2022/470 

Roba de feina i accessòries 
de seguretat 

2022/471 

Consum telefònic setembre 
2022 

2022/472 Productes per a tenda 

2022/473 

Assessorament i gestió 
laboral setembre 2022 

2022/474 Traducció text Rafael Alonso

2022/475 Corredissa pàrking 

Joi D'art 306.37 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Còpies a facturar agost 2022 
Administració (Model C256I_3 Canon, SA 12.11 € 629000.12 

d'oficina

Còpies a facturar agost 2022 
NS: Canon, SA 65.50 € 629000.12 

d'oficina

Adquisició de mòduls de 
memòria per a equips de 

Visuales e informática, 
SL 127.05 € 

2170.1 
comunicacions

Revisió semestral de sirenes i 
polsadors i anual de llums Chubb Iberia S.L. 499.43 € 622000.9 

Bitllet avió a Barcelona visita 
Consolat de Japó Enric 

Viajes El Corte Inglés, 
S.A. 

41.51 € 624000.2 
personal

Facturació telefònica fixa Telefónica de España, 
SA 

447.39 € 628000.4 
telefòniques

Portes antigues de cotxeres 
Carpinteria P.Ferrer 530.00 € 

622000.10 
reparacions 
d'infraestructures

Ombú 2200.00 € 
622000.10 
reparacions 
d'infraestructures

 Seguranyes Guillot, F. 
Xavier (DISCOR-ART) 

1304.67 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Desplaçament del director a 
Aga Travel Services, SL 449.46 € 

654000.1 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 
direcció

Retimbrat botella oxigen Carburos Metálicos, SA 90.00 € 622000.2 
manteniment

Roba de feina i accessòries SEGURA GARCIA-
CONSUEGRA, ISABEL 
(Confort Uniformes 

201.75 € 
622000.10 
reparacions 
d'infraestructures

Consum telefònic setembre Telefónica de España, 
SA 

407.50 € 628000.4 
telefòniques

 
The original Cha-Chá, 
S.L. 242.00 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Assessorament i gestió 
 

Penta Asesores 
Laborales, SL 

374.17 € 623000.2 
tècnics

Traducció text Rafael Alonso Waters, Rachel 58.31 € 629000.9 
internes

System Automatic 
House, SL 296.50 € 

622000.10 
reparacions 
d'infraestructures
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600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-12 

629000.12 - Material 
d'oficina 

2022-
09-07 

629000.12 - Material 
d'oficina 

2022-
09-07 

2170.1 - Equips informàtics i 
comunicacions 

2022-
09-01 

622000.9 - Contra incendis 
2022-
09-07 

624000.2 - Locomocions 
personal 

2022-
09-05 

628000.4 - Comunicacions 
telefòniques 

2022-
09-19 

622000.10 - Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
09-16 

622000.10 - Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
09-19 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-03 

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

2022-
09-21 

622000.2 - Contractes de 
manteniment 

2022-
09-01 

622000.10 - Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
09-13 

628000.4 - Comunicacions 
telefòniques 

2022-
09-28 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-22 

623000.2 - Estudis i treballs 
tècnics 

2022-
09-20 

629000.9 - Exposicions 
internes 

2022-
09-27 

622000.10 - Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
09-28 



 
 
 
 

 
 
 

2022/476 

Compra llibres de Miró per 
tenda 

2022/477 Quilometratge 27-09 

2022/478 Quilometratge 27-09 

2022/479 

Transport i aparcament a 
l'aeroport 

2022/480 

Estancs zona alta i baixa 
neteja, accessoris 

2022/481 Llibres per a tenda 

2022/482 Productes per a tenda 

2022/483 Productes per a tenda 

2022/484 Productes per a tenda 

2022/485 

Servei de jardineria setembre 
2022 

2022/486 

Substitució filtres d'aire dels 
detectors d'incendis de les 
cambres de seguretat 

2022/487 

Material d'oficina (fulls A4 120 
gr, carpetes de projectes, 
carpetes de dibuix, agendes)

2022/488 Joies MIró per a tenda 

2022/489 Productes per a tenda 

2022/490 Aigua pel personal 

2022/491 

Quilometratge Fundació
Sosec - Fundació 

2022/492 

Correspondència massiva 
setembre 2022 

2022/493 

Maleta per a projecte MÓN 
MIRÓ_Educació Infantil

Compra llibres de Miró per Dos de Arte Ediciones, 
S.L. 

673.84 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Juncosa Darder, Enric 6.84 € 
624000.2 
personal

Baos Rodríguez, Pilar 4.86 € 624000.2 
personal

Transport i aparcament a Francisco Copado 
Carralero 57.80 € 

654000.1 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 
direcció

Estancs zona alta i baixa Auxiliar de aguas 34.51 € 
622000.10 
reparacions 
d'infraestructures

Machado Grupo de 
Distribución S. L 184.80 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

 
The original Cha-Chá, 
S.L. 1249.81 € 

600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

 The original Cha-Chá, 
S.L. 

665.02 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

 Almaca SRL 762.00 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

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

1652.26 € 622000.8 

Substitució filtres d'aire dels 
detectors d'incendis de les 

 
Chubb Iberia S.L. 137.58 € 622000.9 

Material d'oficina (fulls A4 120 
gr, carpetes de projectes, 
carpetes de dibuix, agendes) 

Carlin Palma, SL 230.38 € 
629000.12 
d'oficina

 Joi D'art 63.89 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

 The original Cha-Chá, 
S.L. 

719.10 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Tres Glops, SL 202.13 € 
629000.1 
Subministraments diversos

Quilometratge Fundació- Bon Baos Rodríguez, Pilar 7.46 € 624000.2 
personal

Correspondència massiva Correos y 
Telegrafos,SA 43.93 € 629000.15 

postals

Maleta per a projecte MÓN 
MIRÓ_Educació Infantil 

MAISONS DU MONDE 
ESPAÑA SL. 

29.99 € 629000.6 
didàctiques

4 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-26 

624000.2 - Locomocions 
personal 

2022-
09-28 

624000.2 - Locomocions 
personal 

2022-
09-29 

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

2022-
09-17 

622000.10 - Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
09-20 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-05 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
07-25 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-22 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
08-31 

622000.8 - Jardineria 2022-
09-30 

622000.9 - Contra incendis 2022-
09-27 

629000.12 - Material 
d'oficina 

2022-
09-30 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-28 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-22 

629000.1 - 
Subministraments diversos 

2022-
09-30 

624000.2 - Locomocions 
personal 

2022-
10-04 

629000.15 - Comunicacions 
postals 

2022-
09-30 

629000.6 - Activitats 
didàctiques 

2022-
10-05 



 
 
 
 

 
 
 

2022/494 

Text crític: exposició de Rif 
Spahni 

2022/495 

Correspondència massiva 
agost 2022 

2022/496 

Fulletó per l'exposició El Miró 
de Son Boter 

2022/497 Vols director a Madrid 

2022/498 

Desplaçament Josep Massot 
des de Barcelona (import 
calculat a l'alça) 

2022/499 Quilometratge setembre 2022

2022/500 Material pintura 

2022/501 

Pintura bancs Espai cúbic i 
Estrella 

2022/502 Quilometratge setembre

2022/503 Productes per a tenda 

2022/504 

Rectificació de les rasquetes 
per la màquina se serigrafia

2022/505 

Regletes alumini per màquina 
de serigrafia. 73 cm, 52 cm i 
45 cm. 

2022/506 Aparcament a l'aeroport

2022/507 Sòl porta ferro Son Boter

2022/508 Taxa ocupació via pública

2022/509 Còctel (2ª factura) 

2022/510 

Rènting plòter tallers octubre 
2022 

2022/511 

Taxa per reserva i entrada de 
vehicles Saridakis, 28 

2022/512 Taxa per entrada de vehicles i 

Text crític: exposició de Rif Virmar Productions, SL 400.00 € 629000.9 
internes

Correspondència massiva Correos y 
Telegrafos,SA 2.70 € 629000.15 

postals

Fulletó per l'exposició El Miró Imprenta Bahía,SL 2823.60 € 629000.9 
internes

 Viajes El Corte Inglés, 
S.A. 140.14 € 

654000.1 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 
direcció

Desplaçament Josep Massot 
des de Barcelona (import Viajes El Corte Inglés, 

S.A. 
39.96 € 629000.19 

Premis i Beques

Quilometratge setembre 2022 
Artigues Cabrer, Maria 
Antonia 11.94 € 

624000.2 
personal

Bendix, SA 95.95 € 
629000.9 
internes

Pintura bancs Espai cúbic i Bendix, SA 30.60 € 
622000.10 
reparacions 
d'infraestructures

Quilometratge setembre Francisco Copado 
Carralero 

54.91 € 

654000.1 
patrons,membres de la 
comissió de govern i 
direcció

 LONDJI S.L. 1715.18 € 
600000.1 
Subministraments 
comercials tenda

Rectificació de les rasquetes 
per la màquina se serigrafia Serimarket Balear, SL 23.72 € 629000.7 

Regletes alumini per màquina 
de serigrafia. 73 cm, 52 cm i Serimarket Balear, SL 285.04 € 629000.7 

Aparcament a l'aeroport 
Francisco Copado 
Carralero 36.00 € 

654000.1 
patrons,membres de la 
comissió de govern
direcció

Sòl porta ferro Son Boter Manolo Urbano Garcia 1325.00 € 
622000.10 
reparacions 
d'infraestructures

Taxa ocupació via pública Ajuntament de Palma 88.70 € 631000.1 

Fraula Catering S.L. 2849.00 € 627000.1 
protocol·làries

octubre DLL financial solutions 
partner 164.50 € 

621000.1 
maquinaria i Rènting 
fotocopiadores

Taxa per reserva i entrada de 
 

Ajuntament de Palma 437.78 € 631000.1 

Taxa per entrada de vehicles i Ajuntament de Palma 115.16 € 631000.1 

5 

629000.9 - Exposicions 
internes 

2022-
09-22 

629000.15 - Comunicacions 
postals 

2022-
08-31 

629000.9 - Exposicions 
internes 

2022-
09-29 

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

2022-
09-09 

629000.19 - Despeses 
Premis i Beques 

2022-
09-14 

624000.2 - Locomocions 
personal 

2022-
10-03 

629000.9 - Exposicions 
internes 

2022-
09-30 

622000.10 - Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
09-30 

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

2022-
10-10 

600000.1 - 
Subministraments 
comercials tenda 

2022-
09-02 

629000.7 - Cursos tallers 2022-
08-16 

629000.7 - Cursos tallers 
2022-
09-22 

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

2022-
10-08 

622000.10 - Manteniment i 
reparacions 
d'infraestructures 

2022-
10-13 

631000.1 - Tributs 2022-
10-25 

627000.1 - Atencions 
protocol·làries 

2022-
10-24 

621000.1 - Lloguer 
maquinaria i Rènting 
fotocopiadores 

2022-
10-23 

631000.1 - Tributs 2022-
10-31 

631000.1 - Tributs 2022-



 
 
 
 

 
 
 

reserva d'espai Ca'n Estade, 
13 

2022/513 Matrícula curs català nivell B2

2022/514 Ajuda mèdica per 2 implants

2022/515 

Rènting fotocopiadora tallers 
novembre 2022 (ADV5535
2KE08394) 

2022/516 

Rènting fotocopiadora tallers 
novembre 2022 (ADV5535
2KE08394) 

 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
 
3. Donar compte de les activitats de la Fundació realitzades des de l’agost de 2022
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
 
4. Donar compte de l’aixecament d’un depòsit temporal a la Fundació d’una obra de 
Joan Miró 
 
La Comissió de Govern se n’assabenta
 
 
5. Aprovació del préstec d’una obra de Joan Miró a Cobra Museum of 
ciutat de Amstelveen (Països Baixos)
 
La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA, 
 
1. Aprovar el préstec de l’obra sol·licitada per a l’exposició Cobra 75:
Borders, que s’inaugurarà el 2 de juny de 2023 i romandrà oberta fins el 8 d’octubre de 2023 
al Cobra Museum of Modern Art.
 
2. Aprovar una fee de 900 € pel préstec, que s’abonaran a la partida 705000003 Préstec 
obres d’art. 
 
 
6. Aprovació de l’augment de tarifes per a l’any 2023
 
La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA, 
 

1. Aprovar les tarifes generals de visita al museu 
segueix: 
 

Entrada (per persona) 

reserva d'espai Ca'n Estade, 

Matrícula curs català nivell B2 Vázquez Abella, Miguel 
Ángel 80.00 € 649000.4 

per estudis

Ajuda mèdica per 2 implants Fuster Dameto, Felipe 111.11 € 649000.1 
mèdiques personal laboral

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

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

Rènting fotocopiadora tallers 
novembre 2022 (ADV5535- BNP paribas 59.57 € 

621000.1 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores

’assabenta 

Donar compte de les activitats de la Fundació realitzades des de l’agost de 2022

La Comissió de Govern se n’assabenta 

l’aixecament d’un depòsit temporal a la Fundació d’una obra de 

La Comissió de Govern se n’assabenta 

Aprovació del préstec d’una obra de Joan Miró a Cobra Museum of 
ciutat de Amstelveen (Països Baixos) 

ern per unanimitat ACORDA,  

1. Aprovar el préstec de l’obra sol·licitada per a l’exposició Cobra 75:
Borders, que s’inaugurarà el 2 de juny de 2023 i romandrà oberta fins el 8 d’octubre de 2023 
al Cobra Museum of Modern Art. 

€ pel préstec, que s’abonaran a la partida 705000003 Préstec 

Aprovació de l’augment de tarifes per a l’any 2023 

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,  

Aprovar les tarifes generals de visita al museu a partir del 1 de gener de 2020 

Entrada (per persona)  
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10-31 

649000.4 - Ajudes socials 
per estudis 

2022-
10-31 

649000.1 - Ajudes 
mèdiques personal laboral 

2022-
10-31 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-
11-01 

621000.1 - Lloguer 
màquinaria i Renting 
fotocopiadores 

2022-
11-01 

Donar compte de les activitats de la Fundació realitzades des de l’agost de 2022 

l’aixecament d’un depòsit temporal a la Fundació d’una obra de 

Aprovació del préstec d’una obra de Joan Miró a Cobra Museum of Modern Art a la 

1. Aprovar el préstec de l’obra sol·licitada per a l’exposició Cobra 75: Freedom without 
Borders, que s’inaugurarà el 2 de juny de 2023 i romandrà oberta fins el 8 d’octubre de 2023 

€ pel préstec, que s’abonaran a la partida 705000003 Préstec 

a partir del 1 de gener de 2020 com 

Import 



 
 
 
 

 
 
 

Entrada general 

Entrada reduïda individual
• Majors de 
• Pensionistes 
• Joves amb carnet jove o similar 
• Discapacitats acreditats
• Grups organitzats (més de 10 persones
no venguin per AAVV o TTOO
• Sota conveni. Aplicable a membres 
d’associacions, entitats i institucions amb les que la 
Fundació tingui 

Residents en el municipi

Entrada i participació en activitat o taller educatiu

Entrada passi anual 

Entrada amb descompte els dies de muntatge 
d'exposicions i d'altres incidències 

Visita Privada 

Visita Miró Íntim 

Visita Arquitectures de la Fundació

Visita pròpia Fundació

Visita pròpia col·lecció 

AAVV i TTOO

** Cal demostrar i acreditar la condició d’entrada reduïda amb documentació vàlida.
 
 
2. Aprovar el règim d'entrada gratuïta com segueix:
 

Entrada gratuïta 

Grups escolars a través de 

Menors de 16 anys 

Membres 
acreditats de **

Entrada general  

Entrada reduïda individual **. Aplicable a: 
Majors de 65 anys 
Pensionistes  
Joves amb carnet jove o similar  
Discapacitats acreditats 
Grups organitzats (més de 10 persones que 

no venguin per AAVV o TTOO)  
Sota conveni. Aplicable a membres 

d’associacions, entitats i institucions amb les que la 
Fundació tingui conveni  

Residents en el municipi 

 
Entrada i participació en activitat o taller educatiu 

Entrada passi anual  

Entrada amb descompte els dies de muntatge 
d'exposicions i d'altres incidències  

Visita Privada  

Visita Miró Íntim  

Visita Arquitectures de la Fundació 

Visita pròpia Fundació 

Visita pròpia col·lecció  

AAVV i TTOO 

demostrar i acreditar la condició d’entrada reduïda amb documentació vàlida.

Aprovar el règim d'entrada gratuïta com segueix: 

Entrada gratuïta  

escolars a través de Palma Educa 

Menors de 16 anys ** 

** 

International Council Of Museums (ICOM)
AAVIB Associació d’Artistes Visuals de les Illes 
Balears 
Col·legi Oficial de guies i agents turístics 
que sigui durant l’exercici de la seva activitat
Periodistes o personal de mitjans de comunicació 
Aturats 
Investigadors 

7 

10,00 € 

6,50 € 

4,00 € 

3,50 € 

16,00 € 

6,50 € 

                     
20,00 € 
(mínim 
300,00 €)  
600,00 € 
45,00 €  
(mínim 
450,00 €) 
Entrada + 1€ 

Entrada + 1€ 
20% s/preu 
entrada 

demostrar i acreditar la condició d’entrada reduïda amb documentació vàlida. 

Council Of Museums (ICOM) 
AAVIB Associació d’Artistes Visuals de les Illes 

Col·legi Oficial de guies i agents turístics sempre 
que sigui durant l’exercici de la seva activitat 
Periodistes o personal de mitjans de comunicació  



 
 
 
 

 
 
 

Tots els 
visitants, en les 
següents dates 

 

** Cal demostrar la condició de gratuïtat amb documentació 
 
 
3. Aprovar les tarifes de lloguer d'espais com segueix:
 

Tarifes de lloguer d'espais 

Auditori 

Son Boter

Espai Educatiu

Jardins d'escultures

Auditori + Son Boter

Son Boter + Porxo 

Auditori + Porxo

Reportatge fotogràfic
(***) 
Filmació 
interiors (

Cafeteria (si no està ocupada)

Terrassa 

Taller Sert pati nord (1)

Taller Sert façana est (2)

Taller Sert 1+2

Compra drets exhibició 
audiovisuals

 
* Plus tarifari per tancament d’espais 
d’increment damunt la tarifa de lloguer aplicada.
* Si la sala Estrella i l’espai Cúbic estan buits, es podran llogar per un preu adient que 

Amics de la Fundació 
Voluntaris de la Fundació 
Sotheby’s Preferred 
Personal Fundació MasMiro i Fundacio Miró de 
Barcelona 

visitants, en les 
següents dates  

Qualsevol dissabte de l'any des de les 
diumenge de cada mes 
1 de març, Dia de les Illes Balears

18 de maig, Dia internacional dels Museus

24 de juny, Sant Joan 
19 de desembre, aniversari de l'obertura pública de 
la Fundació 
31 de desembre, Festa de l’Estandart

Cal demostrar la condició de gratuïtat amb documentació vàlida 

de lloguer d'espais com segueix: 

Tarifes de lloguer d'espais (*) 1/2 Dia 1 Dia 

 800 € 1.400 € 

Son Boter 1.400 € 2.450 € 

Espai Educatiu 400 € 700 € 

Jardins d'escultures 800 € 1.400 € 

Auditori + Son Boter 1.800 € 3.150 € 

Son Boter + Porxo  1.500 € 2.600 € 

Auditori + Porxo 1.000 € 1.750 € 

Reportatge fotogràfic a exteriors 950 € 1.590 € 

 i reportatge fotogràfic a 
interiors (***) 1.700 € 2.980 € 

Cafeteria (si no està ocupada) 400 € 700 € 

Terrassa edifici Moneo 550 € 960 € 

Taller Sert pati nord (1) 600 € 1.050 € 

Taller Sert façana est (2) 600 € 1.050 € 

Taller Sert 1+2 840 € 1.470 € 

Compra drets exhibició 
audiovisuals  900 € 

Plus tarifari per tancament d’espais en horari d’obertura al públic 
d’increment damunt la tarifa de lloguer aplicada. 
* Si la sala Estrella i l’espai Cúbic estan buits, es podran llogar per un preu adient que 
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Personal Fundació MasMiro i Fundacio Miró de 

Qualsevol dissabte de l'any des de les 15 h i primer 

de les Illes Balears 

18 de maig, Dia internacional dels Museus 

19 de desembre, aniversari de l'obertura pública de 

Festa de l’Estandart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en horari d’obertura al públic d’un 30% 

* Si la sala Estrella i l’espai Cúbic estan buits, es podran llogar per un preu adient que 



 
 
 
 

 
 
 

es determinarà per part del director de la Fundació
(***) Aquestes tarifes ja inclouen el cost dels servei
 
 
4. Aprovar les tarifes de serveis als tallers d'obra gràfica de Joan Miró com segueix
 

Tarifes de serveis als tallers 
d'obra gràfica 

Assistència dels tècnics mestres de tallers

Assistència tècnica

Sessió d'assessorament 
(3 hores) 
Lloguer d'espais

Sessió / treball al taller 1 dia

Sessió / treball al taller 3 dies

Sessió / treball al taller 1 setmana

Sessió / treball al taller 2 setmanes

Sessió / treball al taller 1 
Sessió / treball mitjans digitals 1/2 
dia 
Sessió / treball mitjans digitals 1 dia
Sessió / treball mitjans digitals 3 
dies 
Sessió / treball mitjans digitals 1 
setmana 
Sessió / treball mitjans digitals 1 
mes 

** Descompte del 20% per estudiants 
les Illes Balears (AAVIB)
 

 
PREUS Impressió en traçador digital Epson Stylus
(11 tintes Ultrachrome_Certificat  EPSON Digigraphie) **

 

Traçador cm a
(90 - 110 cm d
Traçador cm (
(90 - 110 cm d
Impressió de f
de 90 cm amp

** Descompte del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes visuals de 
les Illes Balears (AAVIB)
 

Forn ceràmica

Càlcul del preu segons 
% volum de càrrega 

es determinarà per part del director de la Fundació 
(***) Aquestes tarifes ja inclouen el cost dels serveis externs 

tarifes de serveis als tallers d'obra gràfica de Joan Miró com segueix

Tarifes de serveis als tallers 
d'obra gràfica  Import 

Assistència dels tècnics mestres de tallers 

Assistència tècnica 37,50 € 
Sessió d'assessorament individual 93,75 € 

Lloguer d'espais 

Sessió / treball al taller 1 dia 25,00 € 

Sessió / treball al taller 3 dies 56,25 € 

Sessió / treball al taller 1 setmana 75,00 € 

Sessió / treball al taller 2 setmanes 137,50 € 

Sessió / treball al taller 1 mes 250,00 € 
Sessió / treball mitjans digitals 1/2 5,00 € 

Sessió / treball mitjans digitals 1 dia 12,50 € 
Sessió / treball mitjans digitals 3 25,00 € 

Sessió / treball mitjans digitals 1 37,50 € 

Sessió / treball mitjans digitals 1 125,00 € 

Descompte del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes visuals de 
les Illes Balears (AAVIB) 

PREUS Impressió en traçador digital Epson Stylus-pro 9900
(11 tintes Ultrachrome_Certificat  EPSON Digigraphie) **

amb paper de proves estàndard mat 170 g  
d’ample) 
(l’artista hi aporta el paper)  
d’ample) 
fotolits. Serigrafia sobre pel·lícula transparent
ple 

del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes visuals de 
les Illes Balears (AAVIB) 

ca de gas (300 L. de capacitat) ** 

Càlcul del preu segons 
 

Cuita a baixa temperatura   
càrrega total 
Cuita a alta temperatura 
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tarifes de serveis als tallers d'obra gràfica de Joan Miró com segueix:  

i membres de l'associació d'artistes visuals de 

pro 9900 
(11 tintes Ultrachrome_Certificat  EPSON Digigraphie) ** 

Preu / cm 
lineal  
0,40€ 

0,40€ 

t 0,50€ 

del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes visuals de 

100,00€ 

125,00€ 



 
 
 
 

 
 
 

** Descompte del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes visuals de 
les Illes Balears (AAVIB)
 
 
5. Aprovar les tarifes, corresponents a altres serveis, com segueix:
  

Tarifes d'altres serveis

Fotocòpia DIN A4 blanc i negre, per còpia

Fotocòpia DIN A3 blanc i negre, per còpia

Fotocòpia DIN A4 color, per còpia

Fotocòpia DIN A3 color, per còpia

Lloguer d’imatges
 
 
6. Aprovar que aquestes tarifes es 
de noves. S’ha de tenir en compte que totes les tarifes són amb IVA exclòs
aquelles que indiquin el contrari o que pel règim 

 
 
7. Aprovació de l’augment de la 
Premis i Beques de la Fundació
 
La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA, 
 

1. Aprovar la següent dotació pels Premis i Beques a partir de l’any 2023:

CATEGORIA

Premi de creació artística Pilar Juncosa & 
Sothebys

 
Premi biennal Pilar Juncosa d’Edició

 
Beca Pilar Juncosa d’investigació sobre 

Miró i el seu context artísticocultural
Beca Pilar Juncosa a un projecte 

d’educació artística
 

Beques de formació per a participar als 
cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de Joan 

Miró 
 

Beques de formació per a la Casa 
Velázquez

Beca de formació  per la Slade School of 
Fine Art, University College (Londres)

 

càrrega total 
Descompte del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes visuals de 

les Illes Balears (AAVIB) 

Aprovar les tarifes, corresponents a altres serveis, com segueix:

Tarifes d'altres serveis 

Fotocòpia DIN A4 blanc i negre, per còpia 

Fotocòpia DIN A3 blanc i negre, per còpia 

Fotocòpia DIN A4 color, per còpia 

Fotocòpia DIN A3 color, per còpia 

Lloguer d’imatges 

questes tarifes es prorrogaran automàticament mentre no se n'aprovin 
S’ha de tenir en compte que totes les tarifes són amb IVA exclòs

aquelles que indiquin el contrari o que pel règim fiscal aplicable estan exemptes

7. Aprovació de l’augment de la dotació pressupostària i becats del programa de 
Premis i Beques de la Fundació 

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,  

1. Aprovar la següent dotació pels Premis i Beques a partir de l’any 2023:
 

CATEGORIA 
 

DOTACIÓ A PARTIR  DE 2023
 

Premi de creació artística Pilar Juncosa & 
Sothebys 22.000€

Premi biennal Pilar Juncosa d’Edició 
12.000€

Beca Pilar Juncosa d’investigació sobre 
Miró i el seu context artísticocultural 8.000€

Beca Pilar Juncosa a un projecte 
d’educació artística 6.000€

Beques de formació per a participar als 
cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de Joan 

 

Quatre beques de 2.000
en total  8.000

Beques de formació per a la Casa 
Velázquez 

Dues beques de 4.000
total 8.000

formació  per la Slade School of 
Fine Art, University College (Londres) 4.000€
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Descompte del 20% per estudiants i membres de l'associació d'artistes visuals de 

Aprovar les tarifes, corresponents a altres serveis, com segueix: 

Import 

0,55 € 

1,10 € 

1,32 € 

2,64 € 

110,00 € 

prorrogaran automàticament mentre no se n'aprovin 
S’ha de tenir en compte que totes les tarifes són amb IVA exclòs, excepte 

fiscal aplicable estan exemptes.  

dotació pressupostària i becats del programa de 

1. Aprovar la següent dotació pels Premis i Beques a partir de l’any 2023: 

DOTACIÓ A PARTIR  DE 2023 

€ 

€ 

€ 

€ 

Quatre beques de 2.000€ cada una, 
en total  8.000€ 

Dues beques de 4.000€ cada una, en 
total 8.000€ 

€ 



 
 
 
 

 
 
 

Beca de formació per als guanyadors del 
certamen d’art gràfic per a joves creadors

 
 

 
8. Aprovació de l’augment salarial del 1,5% al personal laboral i directiu de 
 
La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA, 
 

1. Incrementar addicionalment les retribucions bàsiques i complementàries del personal 
laboral i directiu de la Fundació per a l’any 2022, amb efectes de dia 1 de gener de 
2022, en un 1,5%, tal i com disposa el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, amb 
càrrec a la partida 640.1 Retribucions bàsiques personal direcció i 640.2 Retribucions 
bàsiques personal laboral del vigent pressupost.
 

2. Materialitzar dit augment en la nòmina del mes de novembre de 2022.
 
 
9. Aprovació de la contractació temporal de 
Fundació.  
 
La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA, 
 
1. Aprovar la contractació de la plaça d’auxiliar de comunicació i màrqueting mitjançant el 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), pel temps que sigui estrictament necessari i 
fins que es pugui cobrir la plaça mitjançant la convocatòria pública corresponent.

 
 
10. Aprovació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a 
cobrir les places de personal laboral de la Fundació 
 
La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA, 
 
1. Aprovar la convocatòria del procés d'es
següents places de personal laboral de la Fundació mitjançant concurs 
 
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
 
2. Aprovar la convocatòria i les bases amb els annexes que regiran aquesta convocatòria, i 
publicar-les amb aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Fundació 
Pilar i Joan Miró a Mallorca. 
 
3. Aprovar que la Comissió de Govern de la Fundació resoldrà qualsevol incidència relativa a 
les bases de la convocatòria. 
 
 
11. Aprovació de la jubilació parcial d’un treballador de la Fundació
 
La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA, 
 

Beca de formació per als guanyadors del 
certamen d’art gràfic per a joves creadors 2.000€

8. Aprovació de l’augment salarial del 1,5% al personal laboral i directiu de 

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,  

Incrementar addicionalment les retribucions bàsiques i complementàries del personal 
laboral i directiu de la Fundació per a l’any 2022, amb efectes de dia 1 de gener de 
2022, en un 1,5%, tal i com disposa el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, amb 
càrrec a la partida 640.1 Retribucions bàsiques personal direcció i 640.2 Retribucions 
bàsiques personal laboral del vigent pressupost. 

Materialitzar dit augment en la nòmina del mes de novembre de 2022.

9. Aprovació de la contractació temporal de l’auxiliar de comunicació i màrqueting de la 

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,  

Aprovar la contractació de la plaça d’auxiliar de comunicació i màrqueting mitjançant el 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), pel temps que sigui estrictament necessari i 

la plaça mitjançant la convocatòria pública corresponent.

10. Aprovació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a 
cobrir les places de personal laboral de la Fundació  

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,  

1. Aprovar la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a cobrir les 
següents places de personal laboral de la Fundació mitjançant concurs – oposició: 

Una plaça de Cap de servei de Comunicació i Màrqueting 
Una plaça de Cap de servei d'Educació i Activitats Culturals 

places d'Auxiliar d'Educació i Activitats Culturals 

2. Aprovar la convocatòria i les bases amb els annexes que regiran aquesta convocatòria, i 
les amb aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Fundació 

a Comissió de Govern de la Fundació resoldrà qualsevol incidència relativa a 
 

11. Aprovació de la jubilació parcial d’un treballador de la Fundació 

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,  
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€ 

8. Aprovació de l’augment salarial del 1,5% al personal laboral i directiu de la Fundació 

Incrementar addicionalment les retribucions bàsiques i complementàries del personal 
laboral i directiu de la Fundació per a l’any 2022, amb efectes de dia 1 de gener de 
2022, en un 1,5%, tal i com disposa el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, amb 
càrrec a la partida 640.1 Retribucions bàsiques personal direcció i 640.2 Retribucions 

Materialitzar dit augment en la nòmina del mes de novembre de 2022. 

l’auxiliar de comunicació i màrqueting de la 

Aprovar la contractació de la plaça d’auxiliar de comunicació i màrqueting mitjançant el 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), pel temps que sigui estrictament necessari i 

la plaça mitjançant la convocatòria pública corresponent. 

10. Aprovació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a 

tabilització per concurs oposició per a cobrir les 
oposició:  

2. Aprovar la convocatòria i les bases amb els annexes que regiran aquesta convocatòria, i 
les amb aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Fundació 

a Comissió de Govern de la Fundació resoldrà qualsevol incidència relativa a 



 
 
 
 

 
 
 

1. Aprovar la jubilació parcial del 5
jornada i ininterrompuda, fins a la
el dia 31.05.2024. Al final d'aquest temps que resta se li hauran de
manera seguida i ininterrompuda, els dies de 
 
A més: 
- Treballarà a jornada completa setmanal, a raó de 7,5 hores diàries segons
- No podrà acollir-se al Pla de Teletreball de la Fundació
- Comportaria una nova ubicació del seu lloc de treball a la planta 
 
2. Aprovar la contractació del treballador de relleu de manera temporal durant els
dies que li restin al treballador jubilat parcialment fins la seva data de jubilació total,
que és el 31 de maig de 2024 mitjançant el Servei d’Ocupació de les Illes Balears
(SOIB). 
 
 
12. Informe de director 
 
 
13. Informe de president 
 
 
14. Torn obert de paraula 
 
 
 
Sense més temes a tractar, 
com a secretari delegat, estenc aquesta acta.
 
 
 
 
Palma, a data de la signatura, 
 
El secretari delegat   

     
Rafael Umbert Salas   
     

1. Aprovar la jubilació parcial del 50% sol·licitada pel treballador de l
i ininterrompuda, fins a la data de jubilació, que segons ha manifestat

el dia 31.05.2024. Al final d'aquest temps que resta se li hauran de descomptar, a més i de 
manera seguida i ininterrompuda, els dies de vacances de 2023 i els dies de vacances

Treballarà a jornada completa setmanal, a raó de 7,5 hores diàries segons
se al Pla de Teletreball de la Fundació 

una nova ubicació del seu lloc de treball a la planta -2 

2. Aprovar la contractació del treballador de relleu de manera temporal durant els
dies que li restin al treballador jubilat parcialment fins la seva data de jubilació total,

e 2024 mitjançant el Servei d’Ocupació de les Illes Balears

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

ra,  

              Vist i plau
               El president
                  
               Antoni Noguera Ortega
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de la següent manera: 
ha manifestat treballador, serà 

descomptar, a més i de 
2023 i els dies de vacances.  

Treballarà a jornada completa setmanal, a raó de 7,5 hores diàries segons horari establert 

2. Aprovar la contractació del treballador de relleu de manera temporal durant els 
dies que li restin al treballador jubilat parcialment fins la seva data de jubilació total, 

e 2024 mitjançant el Servei d’Ocupació de les Illes Balears 

aixeca la sessió, de la qual, 

Vist i plau 
El president 

  
Antoni Noguera Ortega 


