Acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Identificació de la sessió
Núm.: 94/2016
Caràcter: ordinària
Data: 7 d’octubre de 2016
Horari: de 12.05 a 14.40 h
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)
Assistents
Llorenç Carrió Crespí, president, vocal de l’Ajuntament
Francisca Niell Llabrés, vocal de l’Ajuntament
Joan Punyet Miró, vocal nat
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
Àngel Juncosa Aysa, vocal nat
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
Francisco Copado Carralero, director-gerent de la Fundació
Catalina Pascual, per delegació de l’interventor
Antoni Pol Coll, secretari delegat
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 93 (09/09/2016)
2. Aprovació de les resolucions del president i el director
3. Donar compte de la resolució del director d’acceptació de la donació de l’empresa Travel Around Art
SL, a la Fundació
4. Donar compte de les resolucions del president
5. Aprovació de la programació del 25è aniversari de la Fundació Pilar i Joan Miró
6. Aprovació de la cessió d’obres en dipòsit de la Sra. D.
7. Aprovació del rènting de la màquina fotocopiadora
8. Aprovació de les visites guiades periòdiques
9. Informe del director
10. Informe del president
11. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 93 (09/09/2016)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
2.

Aprovació de les resolucions del president i el director

2.a. Donar compte de les resolucions del president

“NÚM.
RESOLUCIÓ
2016/96
2016/96
2016/97

CONCEPTE
Servei de vigilància juliol
2016
Servei de neteja agost
2016
Assistència i atenció al
visitant juliol 2016

PROVEÏDOR

IMPORT

PARTIDA

Trablisa, SA
ISS Solu. De Limpieza
Direct, SA

18.584,90 €

629000.16 Seguretat
622000.3 Servei de
neteja
629000.10
Assistència i atenció

ATESE, SL

3.363,11 €
9.596,68 €

DATA
5/9/2016
5/9/2016
5/9/2016

1

als visitants
2016/98

2016/99

2016/100
2016/101
2016/102
2016/103

Factura eléctrica
contador Nº 04319079.
correspondiente al mes
de Julio
Factura eléctrica
contador Nº 04319079.
correspondiente al mes
de Junio
Servei de neteja juliol
2016
5% drets exposició per
exposició "Cobra
Museum" i "Villa Manin"
Honoraris oposició recurs
d'apel·lació TGSS

Endesa

Material per tenda posters

5.405,59 €

Endesa
ISS Solu. De Limpieza
Direct, SA

4.372,89 €
3.363,11 €

Successió Miró

9.377,50 €

Sebastián Martorell

3.740,11 €

Discor Art 21

5.322,61 €

628000.1
Subministrament
energia elèctrica
628000.1
Subministrament
energia elèctrica
622000.3 Servei de
neteja
623000.4 Despeses
exposicions
Successió Miró (5%)
623000.1 Serveis
Jurídics
600000.1
Subministraments
tenda

1/9/2016

12/7/2016
18/7/2016

18/7/2016
14/7/2016

11/7/2016”

2.b. Donar compte de les resolucions del director

“NÚM.
RESOLUCIÓ
2016/379
2016/380
2016/381
2016/382
2016/383
2016/384
2016/385
2016/386
2016/387
2016/388
2016/389
2016/390
2016/391

2016/392

2016/393
2016/394
2016/395
2016/396
2016/397

CONCEPTE

PROVEÏDOR

Alataveu autònom visites
guiades
Manteniment servidor de
fitxers
Consum telèfon mòbil del 18
Juliol al 17 Agost 2016

Telefónica Móviles, SA

Material vari manteniment

Ferreteria Kompas

Liquidació dipòsit
Despeses transport calendaris
Miró 2017
Quilometratge juny 2016setembre 2016

Editorial Gustavo Gili

Eléctrica Ramblas
S-Vi Visuales e
Informática

Almaca
Pere Manel Mulet

Consum telèfon juliol 2016
Trabajos de mantenimiento del
jardin correspondientes al mes
de Agosto
Sustitución sistema alumbrado
en ascensor
Material per tenda - nova
edició llibre Miró

Telefónica de España, SA

Material per tenda - memorys
Materiales varios para la
sustitucion en el sistema de
riego
Trabajos de mantenimiento del
jardin correspondientes al mes
de Julio
Mantenimiento sistema de
incendios periodo 26-06-16 al
25-09-16

Art Keeping S.L.

Material per tenda - llibres

Monte Albán Ediciones

Conversor HDMI a AV

Eléctrica Ramblas
Unió Coporació
alimentària
Bauhaus

Oli Miró Siurana
Compra serres per serra d'arc

Nartha
Balear de ascensors
(Orona)
Dos de Arte Ediciones,
S.L.

Nartha

Nartha

Chubb parsi

IMPORT

PARTIDA

217000001 Equips
69,00 € informàtics
622000.6 Manteniment
226,27 € equips informàtics
628000.4 Comunicacions
56,06 € telefòniques
629000.1
14,65 € Subministraments diversos
600000.1
55,50 € Subministraments tenda
600000.1
280,00 € Subministraments tenda
624000.2 Locomocions
25,79 € personal
628000.4 Comunicacions
1.346,09 € telefòniques

2.420,00 € 622000.8 Jardineria
622000.1 Conservació i
349,06 € reparació
600000.1
1.214,69 € Subministraments tenda
600000.1
543,63 € Subministraments tenda
622000.1 Conservació i
347,19 € reparació

2.420,00 € 622000.8 Jardineria
622000.2 Contractes de
151,25 € manteniment
600000.1
111,97 € Subministraments tenda
217000001 Equips
49,90 € informàtics
600000.1
161,30 € Subministraments tenda
1,91 € 629000.8 Edicions Tallers

DATA
5/9/2016
2/9/2016
5/9/2016
5/9/2016
17/8/2016
17/8/2016
5/9/2016
5/9/2016

5/9/2016
2/9/2016
2/9/2016
1/9/2016

1/9/2016

1/9/2016

1/9/2016
31/8/2016
24/8/2016
23/8/2016
10/8/2016
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2016/398
2016/399
2016/400
2016/401
2016/402
2016/403
2016/404
2016/405
2016/406
2016/407
2016/408
2016/409
2016/410
2016/411
2016/412
2016/413
2016/414

2016/415

2016/416

2016/417

2016/418
2016/419
2016/420
2016/421
2016/422
2016/423

2016/424

2016/425

Compra serradís per Taller
Raku
Compra paper per taller
Serigrafia i tallers general
Compra i transport Emusió
Serigrafia per Taller T3 David
Arteagoitia
Entelat pantalles de serigrafia
per taller T3 David Arteagoitia
Compra eines Ceràmica i cons
per cuites
Compra màscares 3M
protectores/seguretat

Ferreteria La Central

6,44 € 629000.8 Edicions Tallers

10/8/2016

Ordines

131,83 € 629000.8 Edicions Tallers

10/8/2016

Tintas Dubuit

121,56 € 629000.8 Edicions Tallers

3/8/2016

Serimarket

783,78 € 629000.8 Edicions Tallers

10/8/2016

Art Bendix

74,11 € 629000.8 Edicions Tallers

10/8/2016

Art Bendix

230,65 € 629000.8 Edicions Tallers

10/8/2016
24/8/2016

Compra d'una barra per cortina
taller serigrafia
Planisi
Compra latex per taller
serigrafia
Art Bendix
Compra carburundum per
taller serigrafia
Suinbal

7,97 € 629000.8 Edicions Tallers

Bijuteria diversa

Joi d'art

Llibres Miró Taschen
Reposició dipòsit imants i
miniescultures
Manteniment anual software
de gestió comercial i
comptabilitat
Correspondència massiva juliol
2016

Monte Albán Ediciones
Agneta at Winklerfelt

7,79 € 629000.8 Edicions Tallers

24/8/2016

36,59 € 629000.8 Edicions Tallers
600000.1
1.002,69 € Subministraments tenda
600000.1
699,90 € Subministraments tenda
600000.1
129,47 € Subministraments tenda

24/8/2016

Aigua pel personal

Eden

Vigilancia Play'16 Cicle Cinema
Mantenimiento a punto periodo
correspondiente del 13-07-16
al 13-08-16
Pernos expansión y materiales
varios fijación toldos en los
talleres graficos , peticion
realizada por Joan oliver
materiales varios reparación
luminarias estancasen sala de
climatizadores
Factura eléctrica contador de
los talleres graficos Nº
040553201. correspondiente al
periodo del 15-06-16 al 24-0816 ( 70 días )
Compra llibres

Trablisa

622000.6 Manteniment
2.227,36 € equips informàtics
629000.15 Comunicacions
21,60 € postals
629000.1
276,63 € Subministraments diversos
629000.2 Conferències i
326,85 € seminaris

Endesa

628000.1 Subministrament
15,46 € energia elèctrica

Fabricació dels motlles
Fabricació del primer model de
motlle 3D
Material vari manteniment (WC
bany)
Desplaçaments locals (taxi) del
director
Despeses de quilometratge del
director
Factura de agua del contador
Nº EL 13079159Talleres
graficos. Saridakis 35
correspondiente al periodo del
14-06-16 al 12-08-16
Factura de agua del contador
Nº EL 3009395. Saridakis 29
correspondiente al periodo del

SMI Sistemes
Correus

622000.4 Reparació
maquinària, instal i
52,24 € utillatge
622000.4 Reparació
maquinària, instal i
194,75 € utillatge

Socias Rosselló

Socias Rosselló

Endesa
Monte Alban
CNC Projectes London
CNC Projectes London
Ferreteria Kompas
Director
Director

Emaya

628000.1 Subministrament
806,30 € energia elèctrica
70,00 € 2420.1 Fons bibliogràfic
605000.1 Edició Premi
864,00 € Especial Pilar Juncosa
605000.1 Edició Premi
126,00 € Especial Pilar Juncosa
629000.1
10,62 € Subministraments diversos
654000.1 Viatges patrons i
22,45 € membres comissió govern
654000.1 Viatges patrons i
27,36 € membres comissió govern

628000.2 Subministrament
401,51 € d'aigua
628000.2
Subministrament
485,40 € d'aigua
16/9/2016

23/8/2016
23/8/2016
22/8/2016

17/8/2016
10/8/2016
8/8/2016
16/9/2016

9/9/2016

9/9/2016

9/9/2016

9/9/2016
19/9/2016
15/9/2016
15/9/2016
16/9/2016
13/9/2016
13/9/2016

16/9/2016
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2016/426

2016/427
2016/428
2016/429
2016/430
2016/431
2016/432
2016/433
2016/434
2016/435
2016/436
2016/437

2016/438
2016/439
2016/440

2016/441

2016/442
2016/443
2016/444
2016/445

14-06-16 al 12-08-16
Factura de agua del contador
Nº EL13009395. Ca´n Estade
15 correspondiente al periodo
del 11-06-16 al 11-08-16
2000 folletos distribuidos
Play'16

Emaya
Publidirectbalear

Assegurança equips electrònics
Assessorament fiscal, mercantil
i comptable juliol 2016
Assessorament fiscal, mercantil
i comptable agost 2016
Dinar membres jurat Beques
obra gràfica i Beques formació
a d'altres centres
Correspondència massiva
agost 2016
Invitacions del director i del
personal a la cafeteria
Assessorament fiscal, mercantil
i comptable abril 2016
Taxa reserva entrada vehicles
Can Estade, 15

Axa Seguros Generales

Material vari
Compra d'una cortina de PVC
per zona de revelat taller
serigrafia
Ajuda mèdica per 2 montures
(46,11 € x 2 ) i 2 vidres
progressius (46,11 x2)
Ajuda mèdica per
empastament (46,10 €)
Ajuda mèdica per plantilles
ortopèdiques (100%)
Ajuda mèdica per 2 montures
(46,11 € x2) i 4 vidres
graduats progressius (46,11 €
x 4)

Ferreteria Marivent

Consum telèfon agost 2016
Reparació projector SANYO
PLC-XM150
Auxiliars Vigilancia Play'16
Cicle Cinema
Adquisició de consumibles
diversos informàtica

Bufiro
Bufiro

Restaurant Calanova
Correus
Cafeteria de la Fundació
Bufiro
Ajuntament de Palma

Carrefour

Pilar Baos
Joan Oliver
Joan Oliver

Joan Oliver
Telefónica de España, SA
Greyse - Servei tècnic
oficial
ATESE ATENCION Y
SERVICIOS, S.L.
Tonerclass S.L.

628000.2 Subministrament
2.248,19 € d'aigua
629000.2 Conferències i
43,56 € seminaris
625000.1 Assegurances
1.300,12 € vàries
623000.2 Estudis i treballs
605,00 € tècnics
623000.2 Estudis i treballs
605,00 € tècnics
627000.1 Atencions
170,70 € protocol·làries
629000.15 Comunicacions
4,56 € postals
627000.1 Atencions
23,80 € protocol·làries
623000.2 Estudis i treballs
605,00 € tècnics

16/9/2016
16/9/2016
14/9/2016
14/9/2016
14/9/2016

13/9/2016
13/9/2016
12/9/2016
9/9/2016

162,92 € 631000.1 Tributs
629000.1
22,80 € Subministraments diversos

9/9/2016

4,99 € 629000.8 Edicions Tallers

6/9/2016

649000.1 Ajudes mèdiques
184,44 € personal laboral
649000.1 Ajudes mèdiques
46,10 € personal laboral
649000.1 Ajudes mèdiques
110,00 € personal laboral

649000.1 Ajudes mèdiques
276,66 € personal laboral
628000.4 Comunicacions
1.297,90 € telefòniques
622000.6 Manteniment
809,80 € equips informàtics
629000.2 Conferències i
287,79 € seminaris
629000.17 Mat. Informàtic
949,10 € no inventariable

9/9/2016

9/9/2016
9/9/2016
9/9/2016

9/9/2016
8/9/2016
7/9/2016
16/9/2016
23/9/2016””

3. Donar compte de la resolució del director d’acceptació de la donació de l’empresa Travel Around
Art SL, a la Fundació
La Comissió de Govern se n’assabenta.
4. Donar compte de les resolucions del president
Es dóna compte de la Resolució d’acceptació de la renúncia de la Sra. C
“El passat 23 de setembre la Sra. C va sol·licitar la seva renúncia com a membre de la Comissió de Selecció
per a una plaça de conservador/ra de la Fundació, en representació del Govern de les Illes Balears,
publicat al BOIB núm. 63 de 19 de maig 2016, per “no poder garantir el que disposa la Llei 30/1992, de 26
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de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú”, en
relació amb el procediment selectiu i la concurrència competitiva”.
Per aquest moiu, de conformitat amb el que disposen els articles 18 i 20 dels Estatuts de la Fundació s’ha
dictat la següent RESOLUCIÓ:
1. Acceptar la renúncia de la Sra. C, com a membre de la Comissió de Selecció de la plaça de TGS
conservador/ra de la Fundació Pilar i J. Miró a Mallorca.
2. Sol·licitar al secretari de l’Ajuntament de Palma la revisió de l’expedient del procés de selecció per
a la plaça de TGS conservador/ra per a garantir la transparència.
3. Proposar el nomenament d’un nou vocal titular per part del Govern de les Illes Balears.
4. Donar-ne compte a la pròxima reunió de la Comissió de Govern de la Fundació d’aquesta
resolució.”
Resolució d’acceptació de renúncia de la Sra. J
“El passat 26 de setembre la Sra. J va sol·licitar la seva renúncia com a membre de la Comissió de Selecció
per a una plaça de conservador/ra de la Fundació, en representació del Govern de les Illes Balears,
publicat al BOIB núm. 63 de 19 de maig 2016, per “no poder garantir el que disposa la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú”, en
relació amb el procediment selectiu i la concurrència competitiva”.
Per aquest moiu, de conformitat amb el que disposen els articles 18 i 20 dels Estatuts de la Fundació s’ha
dictat la següent RESOLUCIÓ:
5. Acceptar la renúncia de la Sra. J, com a membre de la Comissió de Selecció de la plaça de TGS
conservador/ra de la Fundació Pilar i J. Miró a Mallorca.
6. Sol·licitar al secretari de l’Ajuntament de Palma la revisió de l’expedient del procés de selecció per
a la plaça de TGS conservador/ra per a garantir la transparència.
7. Proposar el nomenament d’un nou vocal titular per part del Govern de les Illes Balears.
8. Donar-ne compte a la pròxima reunió de la Comissió de Govern de la Fundació d’aquesta
resolució.”
Es proposa publicar al BOIB i al web de la Fundació, perquè es pugui coneixer amb antelació a la valoració,
el següent anunci:
“La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró, en sessió de dia 7 d’octubre de 2016, va adoptar
l’acord d’esmenar i corregir la publicació de l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de la
convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/ra del
Departament de Col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, ja que hi havia una contradicció
entre les bases i l’annex III – autovaloració.
Atès que s’han advertit algunes errades materials a l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de
la convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/ra del
Departament de Col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, publicat al BOIB núm. 63, de 19
de maig de 2016, i d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es corregeixen en el sentit següent:
A la pàgina 14.902,
On diu: ‘Titulacions acadèmiques oficials (fins a un màxim de 10 punts)’
Ha de dir: ‘Titulacions acadèmiques oficials (fins a un màxim de 9 punts)’
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A la pàgina 14.903,
On diu: ‘Experiència professional (fins a un màxim de 9 punts)’
Ha de dir: ‘Experiència professional (fins a un màxim de 12 punts)’
On diu: ‘Coneixements de llengua catalana (fins a un màxim de 2 punts)’
Ha de dir: ‘Coneixements de llengua catalana (fins a un màxim d’1 punt)’
On diu: ‘Coneixements de llengua anglesa (fins a un màxim d’1,5 punts)’
Ha de dir: ‘Coneixements de llengua anglesa (fins a un màxim d’1 punt)’
A la pàgina 14.904,
On diu: ‘Coneixements d’altres llengües (fins a un màxim d’1,5 punts)’
Ha de dir: ‘Coneixements d’altres llengües (fins a un màxim d’1 punt)’
Afegir-hi: ‘Coneixement de llengua francesa (fins a un màxim d’1 punt)’
Suprimir: ‘Publicacions (fins a un màxim d’1 punt)’
L’annex III corregit és el següent:
ANNEX III. FASE DE CONCURS. AUTOVALORACIÓ DE MÈRITS
Nom i llinatges:
DNI/CIF:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Província:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
A continuació esment els mèrits que crec que s’han de valorar i la seva puntuació, amb indicació del
número de pàgina dels documents adjunts, d’acord amb el que disposa la base 6.2.
Experiència professional (fins a un màxim de 12 punts)
Pàg. Centre/organisme
Activitat

Període

Punts
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Titulacions acadèmiques oficials (fins a un màxim de 9 punts)
Any de
finalització

Punts

Cursos de formació (fins a un màxim de 5 punts)
Impartició/aprofitament/
Pàg. Centre/organisme
assistència

Nombre
d’hores

Punts

Coneixements de llengua catalana (fins a un màxim d’1 punt)
Pàg. Certificat expedit per

Nivell

Punts

Coneixements de llengua anglesa (fins a un màxim d’1 punt)
Pàg. Certificat expedit per

Nivell

Punts

Pàg.

Centre/organisme impartidor

Títol
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Coneixements de llengua francesa (fins a un màxim d’1 punt)
Pàg. Certificat expedit per

Nivell

Punts

Coneixements d’altres llengües (fins a un màxim d’1 punt)
Pàg. Certificat expedit per

Nivell

Punts

”
La Comissió de govern s’assabenta de les resolucions del president relatives a les renúncies de dos
membres de la Comissió de Selecció de la plaça de conservador/ra i aprova per unanimitat dels assistents
el punt relatiu a la interpretació de les bases de la convocatòria d’aquesta plaça.
5. Programació del 25è aniversari de la Fundació Pilar i Joan Miró
El secretari adverteix que no escau aprovar les activitats contingudes en aquest acord, atès que no hi ha
cap informe d’Intervenció i encara no està aprovat el pressupost per a 2017.
Per tant, el punt passa a ser “INFORME DEL DIRECTOR”, relatiu a la preparació de la programació del 25è
aniversari.
S’exposa:
“El pròxim any 2017 es commemora el 25è Aniversari de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, des de la
seva obertura pública l’any 1992.
Durant aquests 25 anys de funcionament s’hi han desenvolupat diversos programes culturals al voltant
dels tallers d’obra gràfica, les arts plàstiques, la música, la poesia, la fotografia, el cinema, etc., i s’hi han
organitzat multitud d’exposicions de Miró que han permès posicionar l’artista internacional a l’illa de
Mallorca i entre els visitants, on va viure i treballar durant 30 anys.
Per aquest motiu es presenta un programa d’activitats que suposen un compendi multidisciplinari
(exposicions, edicions, actes commemoratius, música, cinema, educació, etc.) per a commemorar de
primer nivell aquest esdeveniment.
De conformitat amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director que subscriu proposa
a la Comissió de Govern que adopti el següent Acord:
Informar la Comissió de Govern del programa d’activitats que es preparen per a la commemoració del 25è
aniversari de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
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Una vegada que s’hagi aprovat el pressupost per a 2017, es durà a aprovació aquest programa d’activitats,
amb la corresponent reserva pressupostària per a les despeses derivades de les activitats programades.”
6. Aprovació de la cessió d’obres en dipòsit de D.
7. Aprovació del rènting de la màquina fotocopiadora
De conformitat amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director que subscriu proposa
a la Comissió de Govern que adopti el següent Acord:
1r. Aprovar la contractació d’un rènting d’una màquina fotocopiadora a Canon España, SA, d’un model IR
ADV C5235I a 60 mesos, per un import mensual de 91,84 € (IVA inclòs)
2n. Aprovar la contractació del manteniment de la fotocopiadora existent a tallers Canon España, SA,
model IR ADV C5030I per un import anual de 724,79 € (IVA inclòs)”
S’aprova aquest punt per unanimitat dels assistents.
8. Aprovació de les visites guiades periòdiques
De confomitat amb l’article 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director que subscriu proposa a la
Comissió de Govern que adopti el següent Acord:
1r. Aprovar la introducció de visites guiades periòdiques els dimarts i dijous a les 12 h, afegint 1 € a la
tarifa que pertoqui, de les ja aprovades per a aquest exercici.”
S’aprova aquest punt per unanimitat dels assistents.
9. Informe del director
10. Informe del president
11. Torn obert de paraules

Atès que no hi ha més assumptes per a tractar, s’aixeca la sessió.
El secretari delegat

Vist i plau
El president

Antoni Pol Coll

Llorenç Carrió Crespí
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