Acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Identificació de la sessió
Núm.: 90/2016
Caràcter: ordinària
Data: 6 de maig de 2016
Horari: de 12.05 a 14.30 h
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)
Assistents
Miquel Perelló Oliver, president, vocal de l’Ajuntament
Francisca Niell Llabrés, vocal de l’Ajuntament
Patricia Conrado Quiroga, vocal de l’Ajuntament
Llorenç Carrió Crespí, vocal de l’Ajuntament
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
Àngel Juncosa Aysa, vocal nat
Francisca Arbona Serra, cap del Departament de Cultura
Francisco Copado Carralero, director-gerent de la Fundació
Catalina Pascual Ripoll, per delegació de l’interventor
Antoni Pol Coll, secretari delegat
La Sra. Adrover, el Sr. Gardy, el Sr. Bonet i el Sr. Punyet s’han excusat per la seva absència.
Hi han assistit els suplents dels dos vocals municipals que s’han excusat.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior, núm. 89 (01.04.2016).
Aprovació de les resolucions del president i del director.
Aprovació de l’estat de comptes de l’exercici de 2015.
Aprovació de la convocatòria i de les bases per a la cobertura de les places vacants d’administrador/ra
i conservador/ra.
Aprovació del compliment de l’acord del procediment 685/2015.
Aprovació del compliment de l’acord d’extinció de relació laboral.
Aprovació de la substitució de la baixa del tècnic auxiliar de premsa i comunicació.
Donar compte de la nova sol·licitud de subvenció del Ministeri d’Educació i Cultura.
Donar compte de l’informe de la situació de Son Boter.
Informe del director.
Informe del president.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, núm. 89 (01.04.2016)
S’indica que a la página 13, corresponent al punt 7, aprovació del nou organigrama de la Fundació, al
Departament d’Educació, on diu “Programes educatius: dos tècnics de grau mitjà de programes educatius
nivell 2 (30 h)”, hauria de dir: “Programes educatius: dos auxiliars d’educació nivell 3”.
S’aprova l’acta de la sessió anterior, la núm. 89, de dia 1 d’abril de 2016, amb la rectificació esmentada.
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2. Aprovació de les resolucions del president i del director
La Comissió de Govern s’assabenta de les següents resolucions:
2.a. Donar compte de les resolucions del president
“NÚM. DE
RESOLUCIÓ
2016/79

2016/80

2016/81
2016/82

CONCEPTE
Material per tenda bijuteria
1/2 plana de publicitat a
l'especial Illes Balears
del diari EL PERIÓDICO
versió castellà i català
Digitalización imágenes
para exposición Corea
Aparcament en motiu
desplaçament per
reunió director

PROVEÏDOR

IMPORT

Joi d'art

1.570,74 €

Serveis de
comunicació
empresarial 1060 S.L.

1.512,50 €

Isabel Figuerola Isern

1.089,00 €

Director

6,65 €

PARTIDA

DATA

600000.1
Subministraments
tenda

627000.2 Publicitat i
propaganda
2421.1 Fons
fotogràfic
654000.1 Viatges
patrons i membres
comissió govern

17/3/2016

18/3/2016
22/3/2016

17/3/2016”

2.b. Donar compte de les resolucions del director
“NÚM. DE
RESOLUCIÓ
2016/57
2016/58
2016/59
2016/60
2016/61
2016/62
2016/63
2016/64

2016/65

2016/66

2016/67

2016/68
2016/69

CONCEPTE
Material oficina (arxivadors,
carpetes, etc)
Compra libro La Masia. Un
Miró para...
Alquiler de contenedores
para reciclaje de documentos
y su destrucción confidencial
Adquisició de consumibles
(tóners color)
Realización imñagenes para
exposición Corea
Curs perfeccionament de torn
(2n trimestre)
Disseny del fulletò de tallers
2016
Mantenimiento a punto
periodo del 13-02-16 al 1303-16
Traducció a l'anglès Fulletó
dels cursos dels Tallers d'Obra
Gràfica
Assessorament fiscal,
mercantil i comptable maç
2016
Assessorament fiscal,
mercantil i comptable febrer
2016
Anul·lació reserva hotel Rosa
Maria Malet (patronat 18
març)
Suscripció anual al diari EL
MUNDO

PROVEÏDOR
Carlin
Casa del Lirbo

Elimina .S.L.
Tonerclass S.L.
David Bonet Ensenayt

Joan Oliver
Hastalastantas

Emaya

IMPORT

PARTIDA

182,62 € 629000.12 Material oficina
19,95 € 2420.1 Fons bibliogràfic
621000.1 Lloguer maquinària i
70,00 € renting
629000.17 Mat. Informàtic no
623,27 € inventariable
242,00 € 2421.1 Fons fotogràfic
649000.3 Formació i
perfeccionament personal
132,00 € laboral
627000.2 Publicitat i
242,00 € propaganda
628000.2 Subministrament
15,46 € d'aigua

DATA
30/3/2016
30/3/2016

30/3/2016
21/3/2016
23/3/2016

23/3/2016
22/3/2016

21/3/2016

Rachel Waters

627000.2 Publicitat i
246,61 € propaganda

21/3/2016

Bufiro

623000.2 Estudis i treballs
605,00 € tècnics

21/3/2016

Bufiro

623000.2 Estudis i treballs
605,00 € tècnics

21/3/2016

Hotel Almudaina
Unidad Editorial

654000.1 Viatges patrons i
-80,00 € membres comissió govern
629000.13 Premsa i altres
539,14 € publicacions

18/3/2016
15/3/2016
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2016/70
2016/71

2016/72

2016/73

2016/74

2016/75

2016/76
2016/77
2016/78
2016/79
2016/80
2016/81
2016/82
2016/83
2016/84

2016/85
2016/86
2016/87
2016/88
2016/89
2016/90
2016/91
2016/92
2016/93
2016/94

Suscripció anual al DIARIO DE
MALLORCA
Cristal cerramiento mostrador
Factura de agua del contador
Nº EL 3009395. Saridakis 29
correspondiente al periodo
del 12-12-15 al 12-02-16
Factura de agua del contador
Nº EL 13079159Talleres
graficos. Saridakis 35
correspondiente al periodo
del 12-12-15 al 12-02-16
Factura de agua del contador
Nº EL13009395. Ca´n Estade
15 correspondiente al periodo
del 12-12-15 al 11-02-16
Contracte de manteniment de
MuseumPlus
Despeses de taxi del regidor
en motiu assistència a
inauguració exposició Miró al
Caixafòrum de Madrid
Gouaches. Albaran nº 122C
Jornades de comunicació i
cultura
Quilometratge 02/04/2016
Material per tenda - postals
Realización imágenes para
exposición Corea
2º trimestre mantenimiento
ascensor
Mantenimiento equipo de
reanimación
Revisión mantenimiento
sistema de incendios periodo
del 26-03-16 al 25-06-16
Pintura para
impermeabilización cubierta
edificio Moneo

Vidrestore

629000.13 Premsa i altres
379,00 € publicacions
622000.5 Reparació mobiliari i
665,31 € estris

Emaya

628000.2 Subministrament
471,44 € d'aigua

15/3/2016

Emaya

628000.2 Subministrament
155,07 € d'aigua

15/3/2016

Editora Balear S.A.

Emaya
zetcom

President
Bendix

Tres Serveis Culturals
Núria Sureda
Artoz Crea AG
David Bonet Ensenyat

628000.2 Subministrament
741,60 € d'aigua
622000.6 Manteniment equips
946,52 € informàtics

654000.1 Viatges patrons i
77,95 € membres comissió govern
87,01 € 6290000 Activitats didàctiques
649000.3 Formació i
perfeccionament personal
30,00 € laboral
8,79 € 624000.2 Locomocions personal
600000.1 Subministraments
417,16 € tenda

Oximar

533,61 € 2421.1 Fons fotogràfic
622000.2 Contractes de
539,78 € manteniment
622000.2 Contractes de
121,00 € manteniment

Chubb parsi

622000.2 Contractes de
151,25 € manteniment

Orona

Bendix

Benzina i oli

ES Marivent

Aigua pel personal
Enviament per missatger al
Ministeri (memòria
subvenció)
Correspondència massiva
març 2016
Material per tenda - botelles
de vi
Aux. extra 2,5 hores event
auditori

Eden

Consum telefònic març 2016
Quilometratge febrer-abril
2016
Tkt taxi correu desmuntatge
Villamanin

Telefónica de España, SA

Seur
Correus
Magatzems Moyà, S.A.
ATESE, SL

622000.1 Conservació i
36,34 € reparació
629000.1 Subministraments
22,32 € diversos
629000.1 Subministraments
202,42 € diversos
629000.15 Comunicacions
42,64 € postals
629000.15 Comunicacions
3,56 € postals
600000.1 Subministraments
339,77 € tenda
629000.10 Assistència i atenció
42,77 € als visitants
628000.4 Comunicacions
1.306,16 € telefòniques

15/3/2016
15/3/2016

15/3/2016
13/3/2016

18/2/2016
15/4/2016

12/4/2016
12/4/2016
15/4/2016
14/4/2016
14/4/2016
14/4/2016

14/4/2016

14/6/2016
14/4/2016
14/4/2016

14/4/2016
14/4/2016
8/4/2016
13/4/2016
13/4/2016

Javier Costa

28,50 € 624000.2 Locomocions personal

12/4/2016

Pilar Baos

42,65 € 624000.2 Locomocions personal

12/4/2016
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2016/95

2016/96
2016/97
2016/98
2016/99
2016/100
2016/101
2016/102
2016/103
2016/104
2016/105

2016/106

2016/107
2016/108
2016/109
2016/110
2016/111
2016/112
2016/113
2016/114
2016/115

2016/116

2016/117

Mantenimiento anual de la
estación transformadora de
alta tensión
Placas fluorescentes y un
extintor nuevo para la antigua
taquilla
Reaparación ploter talleres
graficos
Material per tenda liquidació dipòsit
Adquisició piles, cartutxs
impressora
Compra libros varios
Fra. febrer 2016. Honoraris
seg. soc. gener 2016
Fra. gener 2016. Honoraris
seg.soc. desembre 2015
Honoraris IRPF 4rt. trim. 2015
Fra. març 2016. Honoraris
seg. soc. febrer 2016
Matriales varios
impermeabilización cubierta
edificio Moneo
Bitllet d'avió i allotjament del
director en motiu del seu
desplaçament a Barcelona i
Madrid per assistir a una
presentació a la Fundació
Joan Miró i a diverses
reunions de treball (Fundació
Joan Miró a BCN, MNCARS,
Museo Thyssen i Fundación
Juan March a MDI)
Còpies IR ADV C5030I març
2016
Còpies a facturar IR2870ES
febrer i març 2016
Entrades (i invitacions)
manuals
Bosses de fems per taller
Trabajos de mantenimiento
del jardin correspondientes al
mes de Marzo
Material per tenda liquidació dipòsit
Material per tenda - mini
calendaris Miró 2016
Suscripción revista ArtForum
Telefòn mòbil del 18 Febrer al
17 de març de 2016
Begudes per Comissió
Govern4-03 i Patronat 18-03,
aperitius i dinar Patronat 1803, dos dinars de treball del
director i consumicions
d'alguns membres del
personal en motiu de
reunions de treball
Taxa RSU Saridakis, 35

Memsa

622000.2 Contractes de
904,00 € manteniment

12/4/2016

Jaime Tomás Vidal, SL

622000.1 Conservació i
155,76 € reparació
622000.4 Reparació maquinària,
111,32 € instal i utillatge
600000.1 Subministraments
114,60 € tenda
629000.17 Mat. Informàtic no
150,74 € inventariable
249,20 € 2420.1 Fons bibliogràfic
623000.2 Estudis i treballs
212,31 € tècnics
623000.2 Estudis i treballs
277,57 € tècnics
623000.2 Estudis i treballs
281,33 € tècnics
623000.2 Estudis i treballs
218,89 € tècnics

Bendix

622000.1 Conservació i
118,13 € reparació

7/4/2016

Viatges Badia

654000.1 Viatges patrons i
336,00 € membres comissió govern

7/4/2016

Canon

31,76 € 629000.12 Material oficina

6/4/2016

Canon

71,55 € 629000.12 Material oficina

6/4/2016

527,56 € 629000.12 Material oficina
629000.1 Subministraments
11,70 € diversos

6/4/2016

Prefoc
nunsys
Editorial Gustavo Gili
Tonerclass S.L.
Monte Alban
Jaime Tomás Vidal, SL
Jaime Tomás Vidal, SL
Jaime Tomás Vidal, SL

Imprenta Bahia
Carrefor Porto Pi

Nartha
Institut d'Estudis Baleàrics
Triangle Postals
Sustec
Telefónica Móviles, SA

Cafeteria de la Fundació
Ajuntament de Palma

2.420,00 € 622000.8 Jardineria
600000.1 Subministraments
237,99 € tenda
600000.1 Subministraments
37,03 € tenda
181,08 € 2420.1 Fons bibliogràfic
628000.4 Comunicacions
40,50 € telefòniques

627000.1 Atencions
596,50 € protocol·làries
203,43 € 631000.1 Tributs

11/4/2016
8/4/2016
7/4/2016
6/4/2016
8/4/2016
30/3/2016
30/3/2016
30/3/2016
30/3/2016

6/4/2016

6/4/2016
4/4/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/4/2016

1/4/2016
31/3/2016
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2016/118
2016/119
2016/120
2016/121

2016/122

2016/123
2016/124
2016/125
2016/126
2016/127
2016/128
2016/129
2016/130
2016/131
2016/132
2016/133
2016/134
2016/135
2016/136
2016/137

2016/138
2016/139
2016/140
2016/141
2016/142
2016/143
2016/144

Taxa RSU Can Estade, 15
Maquetacions, retolacions,
impressions segons
pressupost adjunt
Suscripció a Emailing Solution
febrer. Fact. 290
Paper manila blanc per taller
gravat
Dos enviaments locals urgents
amb acusament de rebut i un
enviament a Madrid
econòmic
Material vari manteniment
Aux. extra 6 hores filmació
taller Sert
Aparcament en motiu
desplaçament per reunió
director
Material vari oficina
Compra rodets paper ploter
Epson
Compra fil metàlic i anclatges
per les teles d'ombre del
taller de litografia
Tallar i forrar cantons fustes
taller de gravat
Bitllet BCN-PMI-BCN D. Gasol
Materiales para la reparación
de fuga en conducto sistema
de riego
Adquisició Dymo i carregador
piles
Mantenimiento a punto
periodo correspondiente del
14-02-16 al 13-03-16
Material per tenda - bijuteria
Material per tenda - llibres
Miró
Material per tenda - llibres
Miró
Inserció publicitat Premis i
Beques i Cursos Tallers al
Youthing
Suscripció a Emaling Solution
març 2016 i finalització de
contracte
Compra etiquetes per arxiu
Pintura de caucho para
impermeabilización final en
gotera secretaria
OCA de alta tensión ( trianual
)
Sustitución de los casquillos
de las puertas entrada a la
Fundacion
Comrpa catálogos Miró y
relaci
Material per tenda - llibres
Miró

Ajuntament de Palma

Julià Homar
Experian España, S.L.U.
Ordinas

336,00 € 631000.1 Tributs

31/3/2016

627000.2 Publicitat i
296,45 € propaganda
628000.5 Comunicacions
242,00 € informàtiques

31/3/2016

31,31 € 629000.7 Cursos Tallers

30/3/2016

31/3/2016

ATESE, SL

629000.15 Comunicacions
47,42 € postals
629000.1 Subministraments
10,96 € diversos
629000.10 Assistència i atenció
71,95 € als visitants

31/3/2016

Director
Carlin

654000.1 Viatges patrons i
7,15 € membres comissió govern
33,14 € 629000.12 Material oficina

7/4/2016
28/4/2016

MRW
Pujol Muntaner, SL

Tonerclass

1/4/2016
1/4/2016

241,99 € 629000.7 Cursos Tallers

28/4/2016

Ferreteria marivent

23,10 € 629000.7 Cursos Tallers

28/4/2016

Maderas Servera
VIATGES BADIA

52,39 € 629000.7 Cursos Tallers
90,28 € 6290000 Activitats didàctiques

28/4/2016
5/4/2016

Ferreteria Kompas
Tonerclass S.L.

622000.1 Conservació i
8,71 € reparació
629000.17 Mat. Informàtic no
102,48 € inventariable

26/4/2016
25/4/2016

Monte Albán Ediciones

628000.1 Subministrament
15,46 € energia elèctrica
600000.1 Subministraments
576,66 € tenda
600000.1 Subministraments
121,94 € tenda
600000.1 Subministraments
832,98 € tenda

Gabriel Quetglas

627000.2 Publicitat i
363,00 € propaganda

21/4/2016

Experian España, S.L.U.
Arte y Memoria

628000.5 Comunicacions
242,00 € informàtiques
42,99 € 2420.1 Fons bibliogràfic

21/4/2016
21/4/2016

Endesa
Joi d'art
Monte Albán Ediciones

22/4/2016
22/4/2016
22/4/2016
22/4/2016

Atisae

622000.2 Contractes de
94,91 € manteniment
622000.2 Contractes de
496,00 € manteniment

21/4/2016

Javier Verger Perpiña

622000.2 Contractes de
108,90 € manteniment

21/4/2016

Bendix

Monte Alban
Monte Albán Ediciones

380,80 € 2420.1 Fons bibliogràfic
600000.1 Subministraments
1.245,80 € tenda

21/4/2016

19/4/2016
20/4/2016
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2016/145

2016/146

2016/147

2016/148
2016/149
2016/150
2016/151

Materiales varios aclaje
toldos taller ceramico ,
petición realizada por joan
Oliver
Desplaçaments i algunes
menjades del director en
motiu del seu viatge a
Barcelona i Madrid per
reunions a diferents museus
Informe jurídic laboral en
matèria de desvinculació
laboral i anàlisis del
procediment
Honoraris professionals
advocat procediment
685/2015
Compra catàlegs Miró
històrics
Quilometratges varis
Neteja stores museu

622000.1 Conservació i
11,39 € reparació

Ferreteria Kompas

20/4/2016

Director

654000.1 Viatges patrons i
182,57 € membres comissió govern

19/4/2016

Ramsés Treceño

623000.2 Estudis i treballs
912,00 € tècnics

19/4/2016

Ramsés Treceño

623000.2 Estudis i treballs
1.410,75 € tècnics

19/4/2016

Monte Alban
Alejandro Ysasi
Lavanderia Marivent

195,00 € 2420.1 Fons bibliogràfic
30,33 € 624000.2 Locomocions personal
629000.1 Subministraments
60,18 € diversos

19/4/2016
18/4/2016
18/4/2016”

El secretari adverteix que, per al tema de la contractació de professionals i assessoraments, convendria
posar en marxa els corresponents expedients contractuals i sol·licitar ofertes, ja que si es fan successius
encàrrecs es podrien sobrepassar els límits establerts per a la contractació directa sense procediment.
3. Aprovació de l’estat de comptes de l’exercici de 2015
Es proposa:
“Atesos l’article 19.F dels Estatuts d’aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern i
la Base 20a d'execució del vigent pressupost, el director que subscriu proposa a la Comissió de Govern que
adopti el següent ACORD:
1r. Aprovar l’esborrany d’estat de comptes de l’exercici 2015, a l’espera de l’informe d’Intervenció
Municipal.
2n. Elevar-lo a la pròxima assemblea del Patronat que tingui lloc.”
S’aprova aquest punt per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents, llevat del de la Sra. Conrado,
que s’absté.
4. Aprovació de la convocatòria i les bases per a la cobertura de les places vacants
d’administrador/ra i conservador/ra
De conformitat amb els articles 20.c i 23 dels Estatuts de la Fundació, el director proposa a la Comissió de
Govern que adopti el següent ACORD:
“Primer. Convocar proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic/ca de grau
superior conservador/ra del Departament de Col·leccions (nivell 1) pel sistema de concurs oposició pel
torn lliure.
Segon. Convocar proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic/ca de grau
superior del Departament d’Administració (nivell 1), pel sistema de concurs oposició pel torn lliure.
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Tercer. Aprovar les bases amb els annexos 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.
Quart. El president de la Fundació resoldrà nomenar els membres titulars i suplents de la Comissió de
Selecció, que es farà pública abans que conclogui el termini de presentació de sol·licituds, com també
qualsevol incidència relativa a les bases de la convocatòria.”
S’aprova per unanimitat dels assistents aquest punt.
5. Aprovació del compliment de l’acord del procediment 685/2015
En conformitat amb l’article 19.F dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a la Comissió de
Govern que adopti el següent ACORD
“1r. Aprovar l’abonament de 2.647,92 € a la treballadora Sra. P en concepte de ‘Cumplimiento acto
conciliador 685/2015’, amb càrrec a la partida pressupostària 640000002 Retribucions bàsiques personal
laboral, amb la nòmina del mes de maig.”
S’aprova per unanimitat dels assistents aquest punt.
6. Aprovació del compliment de l’acord d’extinció de relació laboral
De conformitat amb l’article 19.F dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a la comissió de
Govern que adopti el següent ACORD:
1r. Aprovar l’abonament de X € a la treballadora Sra. A en concepte d’indemnització per extinció de
contracte laboral, amb càrrec a la partida pressupostària 640000002, Retribucions bàsiques personal
laboral, amb la seva darrera nòmina.”
S’aprova per unanimitat dels assistents aquest punt.
7. Aprovació de la substitució de la baixa del tècnic auxiliar de premsa i comunicació
De conformitat amb l’article 19.F dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a la Comissió de
Govern que adopti el següent ACORD
“1r. Aprovar la contractació d’un tècnic auxiliar de premsa i comunicació per substitució de baixa de
conformitat amb l’ordre del borsí vigent de personal temporal en la categoria de tècnic d’auxiliar de
premsa i comunicació de la Fundació Pilar i Joan Miró, amb càrrec a la partida pressupostària 640000002
Retribucions bàsiques personal laboral, a partir del 9 de maig de 2016.”
S’aprova per unanimitat dels assistents.
8. Donar compte de la nova sol·licitud de subvenció del Ministeri d’Educació i Cultura

9. Donar compte de l’informe de la situació de Son Boter
El Sr. Copado explica la situació actual de Son Boter, com també l’informe signat per ell mateix i que ha
estat tramès amb la convocatòria.
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Resumeix aquest informe, que es transcriu a continuació:

“CONCLUSIONES
Solicito que se tenga en cuenta todo lo expuesto anteriormente y se consiga la financiación necesaria para
llevar a cabo las siguientes actuaciones:

1. Concienciar a todas las personas e instituciones implicadas directa e indirectamente con la FPJM,
así como a toda la sociedad, de la singularidad de este patrimonio y, a su vez, de su estado actual
de conservación y su fragilidad. La necesidad de una intervención urgente e integral es necesaria
para que Son Boter recupere el potencial de visita que mantiene, contribuya a mejorar la
experiencia de visita de los visitantes y, sin lugar a dudas, no se deteriore y se pierda un inmueble
que constituye un patrimonio indispensable y valiosísimo para todos.
2. Realizar el proyecto multidisciplinar que señala el Consell Insular de Mallorca y que permitirá
conocer y actuar de la mejor manera posible en Son Boter a nivel integral contemplando y
subsanando todas y cada una de las patologías del edificio, así como la catalogación del conjunto
de grafitos ubicados en este espacio. El edificio se encuentra catalogado como Bien de Interés
Cultural, BIC, por parte del Consell de Mallorca y cualquier actuación sobre el mismo debe contar
con la autorización de la comisión de patrimonio de dicha institución.
3. Ejecutar el mismo y, por consiguiente, la intervención en el edificio, teniendo en cuenta que muy
probablemente sea necesario cerrar al público este espacio mientras duren las obras.
4. Ayudar a la investigación en la problemática de conservación del patrimonio gracias a los trabajos,
la información, el material gráfico y documental que se generará en el transcurso la intervención.
Además, contribuir a ampliar el conocimiento de la obra de Joan Miró, de su proceso creativo en
el plano artístico y de su legado. La catalogación completa de los grafitos se podrá llevar a cabo.”
La Comissió de Govern se n’assabenta.
URGÈNCIA: APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA SELECCIÓ DE DOS AUXILIARS DE PROGRAMES
EDUCATIUS
Es proposa:
“Complint el nou organigrama aprovat a la passada Comissió de Govern de dia 1 d’abril, el director que
subscriu proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD:

1r. Aprovar les Bases del procés de selecció per a la contractació de dos auxiliars de programes
educatius, adjuntes.
2n. Les despeses derivades d’aquesta activitat que figuren a les bases esmentades es carregaran,
(retribució anual bruta: X €) a la partida pressupostària 640000002 Retribucions Bàsiques Personal
Laboral.”
S’aprova per unanimitat dels assistents aquest punt.

8

10. Informe del director

11. Informe del president

12. Torn obert de paraules

I, sense que hi hagi cap altra intervenció ni més assumptes per a tractar, el president aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari delegat

Vist i plau
El president

Antoni Pol Coll

Miquel Perelló Oliver
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