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ACTA 

DE LA SESSIO ORDINARIA DEL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT 

VALENCIA D'ART MODERN - IVAM CELEBRADA EL 16 D'OCTUBRE DE 

2015 

Assistents: 

President 

Hble. Senyor Vicent Marza Ibanez, Conseller d'Educacio. Investigacio. Cultura i Esport 

Vicepresident 

IHm. Senyor Albert Girona Albuixech, Secretari Autonomic de Cultura i Esport 

Secretari 

Him. Senyor Josep Joan Vidal Borras, Subsecretari Conselleria d'Educacio. 

Investigacio, Cultura i Esport 

Vocals 

- Senyor Jose Miguel Garcia Cortes. Director Gerenl del IVAM. 

- Il-lma. Senyora Carmen Amoraga Toledo. Directora General de Cultura i 

Patrhnoni 

- Il-lma. Senyora Angeles Cuenca Garcia, Directora General del Sector Public, 

Model Economic i Patrimoni 

- Senyor Jose Luis Moreno Maicas, Director General de CulturArts. 

- Senyora Esther Alba, Degana de la Facultat de Geografia i Historia. Universitat 

de Valencia. 

- Senyora Maria Victoria Vivancos Ramon, Vicerectora de PAlumnat i Extensio 

Universitaria de la Facultat de Belles Arts. Universitat Politecnica de Valencia 

Excuse la seua assistencia. Il-lma. Senyora Clara Ferrando Estrella, Secretaria 

Autonomica d'Hisenda 

Aixi mateix, assistis en representacio de l'Advocacia General de la Generalitat 

Valenciana Purificacio Pinter Pla i amb caracter tecnic Mercedes Lerma Rodrigo, Cap 

de Gestio Administrativa. 

A Valencia, quan son les 17:10 hores del dia 16 d'octubre de 2015, es reuneixen a la seu 

de riVAM les persones abans relacionades a fi de celebrar sessio ordinaria del Consell 

Rector de i'lVAM, sota la Presidencia de l'Hble. Senyor Vicent Marza Ibanez, 

Conseller d'Educacio, Investigacio, Cultura i Esport, amb el segiient 
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ORDE DEL DIA 

1. Nova composicio del Consell Rector de 1'IVAM. 

2. Aprovacio de la programacio d'exposicions 2016/2017. 

3. Adaptacio de Porganigrama al projecte museistic aprovat. 

4. Autoritzacio al senyor director gerent per a convocar la provisio del Hoc de 

treball vacant de la sots direccio general d'Administracio seguint els 

criteris de publicitat, merit igualtat i capacitat d'acord amb el procediment 

establert per Particle 16.2 del ROF. 

5. Proposta del jardi d'escultures al solar de 1'IVAM. 

6. Nou acces de 1'IVAM a traves de la Tenda - Llibreria. 

7. Deliberacio i aprovacio, si procedeix del Pla d'Adquisicions d'obres d'art 

per a 2015 i proposta de compra de diverses obres. 

8. Informe dels deposits rebuts: Cal Cego, Juan Redon i Ana Peters. 

9. Precs i preguntes. 

1. Nova composicio del Consell Rector de PIVAM. 

El President dona per iniciada la sessio del Consell Rector a les 17:10 hores i cedeix la 

paraula al Sotssecretari qui nomena i presenta a cadascun dels membres del nou consell 

rector, donant-los la benvinguda. 

Deixa constancia de l'absencia de la Senyora Clara Ferrando Estavella, que ha excusat 

per escrit la seva assistencia. 

El President manifesta que queda pendent de designar un representant del Ministeri, 

indicant que des de la conselleria es realitzaran els tramits per a la seva designacio. 

2. Aprovacio de la programacio d'exposicions 2016/2017. 

A continuacio el director gerent exposa i detalla les propostes expositives sobre les 

quals lTVAM esta treballant per a la programacio de 2016/2017: 

CASOS D'ESTUDI. RICHARD HAMILTON 

Els casos d'estudi son projectes que vinculen el marc expositiu amb la investigacio, 

documentacio i analisi de les obra d'artistes determinants en l'ultim segle. 

Aquest cas d'estudi oferira, a partir de l'obra present en la col lectio de 1'IVAM, un 

exhaustiu recorregut per l'obra de Richard Hamilton (Londres, 1922 - 2011), figura clau 

de Tart pop i un dels artistes britanics mes influents del segle XX. 

En aquesta ocasio, es mostrara com aquest artista va aconseguir construir un incisiu i 

polifacetic discurs iconografic que, sota el seu aspecte ludic i ironic, plantejava una 

reflexio critica sobre la societat de consum i rimaginari mediatic contemporani, alhora 

que explorava i desbordava els limits entre el popular i el culte, el natural i l'artificial, el 

figuratiu i l'abstracte. 
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Una proposta que possibilitara difondre la gran varietat de mitjans, generes i tematiques 

que aquest artista va utilitzar i va abordar al llarg de la seua carrera (fotografia, dibuix, 

gravat disseny industrial, publicitat, manipulacio digital d'imatges, etc.), passant per la 

critica politica o la reflexio sobre el consumisme i la cultura de massa. 

INVISIBLES. ART INFILTRAT 

Aquesta exposicio preten explorar algunes practiques artistiques nacionals i 

intemacionals de les decades recents que han buscat mitjancant el camuflatge una 

analisi dels espais de veridiccio pels quals els discursos es constitueixen com a veritat. 

Aquestes practiques (en format de performance, accio, audiovisual, etc.) invisibilitzen la 

seua manera artistica de procedir en adoptar codis propis d'altres mitjans (cine, televisio, 

radio, premsa, museus...), de manera que el receptor no te consciencia del seu caracter 

artistic. 

No obstant aixo, a diferencia del simple engany, aquests treballs busquen la revelacio 

ultima de les condicions per les quals les imatges hui generen espais d'autoritat i 

versemblanca. Crec que es tracta d'una aproximacio del tot necessaria hui, quan 

runivers visual esta regit per mers signes, la configuracio dels quals questionen la 

mateixa realitat. 

Per aixo, l'exposicio projectara la pluralitat de formats i contextos en que aquestes 

practiques es produeixen (video, foto, installacio, accionisme, etc.). 

MARIO MERZ 

Mario Merz (Mila, 1925 - 2003), es un dels artistes mes destacats d'ltalia durant la 

postguerra, a mes d'una de les figures mes conegudes del moviment Art Povera. 

Mario Merz va reaccionar en contra de les tendencies dominants en Tart a partir dels 

anys 1950 i 1960, va rebutjar les aspiracions dels mitics moviments com 

l'expressionisme abstracte, en favor d'un art mes arrelat a terra amb materials senzills i 

la naturalesa, i aixo va provocar la seua inclusio en el moviment d'Art Povera italia. 

Aquesta exposicio respondra al desig de proporcionar una comprensio global de les 

complexitats i contradiccions que conformen la simbologia merziana aplicada 

preferentment en les escultures i installacions, aixi com illustrar la varietat de recursos 

teenies utilitzats per Tartista. 

CASOS D'ESTUDI. FOTOGRAFIA SOCIAL AMERICANA. ANYS 30 

El crack bursatil de 1929 va provocar Tenfonsament del sistema financer america i 

l'inici de la Gran Depressio en el mon occidental. L'estrangulament del sistema va posar 

en evidencia les enormes contradiccions estructurals en les quals sliavia assentat el 

periode d'esplendor conegut com "els felicos anys 20". Les consequencies socials d'a90 

van ser devastadores. Les xifres de desocupacio a Estats Units van ser catastrofiques, 

mai vistes amb anterioritat. Un ter9 dels habitants del pais va quedar en situacio de 

desocupacio i sense proteccio social. El somni america es trontollava i es desintegraven 

a gran velocitat els assoliments del confort aconseguit per les seues classes mitjanes. 
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En l'ambit de la fotografia, no hi ha cap dubte que les imatges que millor van illustrar 

les seqtieles socials de la Gran Depressio van ser les realitzades pels fotdgrafs americans 

Walker Evans, Dorothea Lange, Carl Mydans, Arthur Rothstein, Jack Delano, Marion 

Post, Gordon Parks, Rusell Lee, que van participar en el programa de la Farm Security 

Administration (FSA. 1935-1944). Afavorida pel govern de la nacio per a documentar 

graficament el programa de reforma agraria promogut pel New Deal, el projecte va 

propiciar la construccio del major relat coral sobre la desolacio, la miseria i la dignitat 

del camperol america de l'epoca. 

DANIEL G. ANDUJAR 

Daniel G. Andujar (Almoradi, Alacant, 1966) esta considerat un dels majors 

representants a Espanya de l'anomenat net.art. Interessat a construir un discurs cultural a 

traves dels mitjans digitals i de les tecnologies, questiona, revisa i reflexiona mitjan9ant 

la ironia i la utilitzacio d'estrategies de presentacio de les noves tecnologies de la 

comunicacio, les promeses democratiques i igualitaries d'aquests mitjans, i critica alhora 

la voluntat de control que amaguen darrere de la seua aparent transparencia. 

A traves d'intervencions en l'espai public i d'un us critic dels mitjans digitals i de les 

estrategies comunicatives de les corporacions vinculades a aquests, ha desenvolupat una 

produccio tedrica i artistica que bascula entre el territori de la realitat (la ciutat) i el del 

virtual (la xarxa), tot aixo partint de la premissa que en evidenciar/disseccionar les 

connexions que existeixen entre ambdos es pot contribuir a visibilitzar les desigualtats 

que en un context com Tactual generen les relacions socials i de poder. 

Partint de la constatacio que les noves tecnologies de la comunicacio transformen la 

nostra experiencia quotidiana, en aquesta proposta, Daniel G. Andujar reflexionara 

sobre Faeces a la tecnologia i a la informacio en la societat contemporania, visibilitzant 

les noves formes de desigualtat i control que s'amaguen darrere de l'aparenca de 

transparencia i lliure eleccio oferida per les tecnologies. 

EXAMEN DE CONSCIENCIA. ART I POSICIONS CRITIQUES ENTORN DE LES 

REALITATS DE LES DONES EN EL MAlXRIQ 
L'alluvio incessant d'imatges que circulen en els mitjans de comunicacio (televisio, 

premsa escrita, radio, Internet) sobre aquells pai'sos i cultures que engloba el Maixriq 

esta infestat d'estereotips i reduccionismes. Les referencies a la presencia de la guerra i 

el pes de la religio passen per damunt de molts altres factors que influeixen en la vida 

quotidiana (politica, economica, vivencial) de les distintes poblacions que, inclus 

compartint l'arab com a llengua comuna, han experimentat politiques i histories 

diferents que han configurat relats i narracions plurals en que han estat presents les 

empremtes del colonialisme i els poders autocratics. 

Pel que fa a les dones, les construccions occidentals continuen insistint a projectar una 

imatge unica de dona amb vel sotmesa a la ferula del patriarcat. Si be aquesta realitat es 

constatable, hi ha altres posicions socials i culturals en les quals tambe se situen les 

dones. 

Des dels anys noranta del segle XX, de cap a cap de territoris com Liban, Egipte i Iraq, 

entre d'altres, han sorgit un conjunt de propostes artistiques que permeten fer mes 

complexos els clixes habituals sobre les dones que habiten en els dits llocs. Assumptes 
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com ara la seua participacio en les anomenades primaveres arabs, la relacio entre el 

public i el privat, la seua presencia en els entorns urbans, les questions relatives a la 

familia, l'experiencia de la destruccio i el despla9ament en zones de conflicte, la 

capacitat de somiar en contextos dificils... 

Molts d'aquests temes han estat abordats mitjan9ant el llenguatge documentalista 

procedent de la fotografia i del video, encara que la pintura i el dibuix es mantenen 

ferms com a tecniques que permeten abordar de vegades les tortuositats de la identitat 

tant de genere com nacional o de classe, i tambe els plecs de la intimitat. 

CASOS D'ESTUDI. GERHARD RICHTER 

Gerhard Richter (Dresden, Alemanya, 1932) converteix la diversitat derivada de la 

constant experimentacio en el principal actiu de la seua pintura. Alie a renfrontament 

entre abstraccio i figuracio -a causa del seu convenciment que ambdos llenguatges son 

necessaris-, Richter fa de la parafrasi d'estils el seu estil propi i irromp al comen9ament 

dels anys seixanta com un dels artifexs de la fallida de les jerarquies artistiques 

dominants, seguint l'estela de Joseph Beuys. 

Sempre treballant des de la pintura, de seguida converteix la fotografia -que extrau de la 

premsa o d'enciclopedies- en l'instrument basic de la seua obra. El seu proposit es 

abundar en la literalitat de les imatges i qiiestionar els limits de la pintura, assumint la 

capacitat d'exactitud d'un mitja de reproducci6 tecnica i analitzant les possibilitats de la 

pintura per a trobar una realitat propia (en diluir els contorns de cossos i objectes 

confereix a la imatge una naturalesa incopsable). 

Aquest cas d'estudi permetra, a partir de les obres presents en la col lectio de TIVAM, 

realitzar un recorregut pluridireccional per la trajectoria de Richter endinsant-nos en els 

diferents llenguatges i girs creatius emprats que no se succeeixen cronologicament, sino 

que coexisteixen. 

CARMELA GARCIA 

L'element central de l'obra de l'artista canaria Carmela Garcia (Lanzarote, 1964) es la 

doble necessitat de repensar i canviar el mon. El fet de dur-ho a terme des d'una 

perspectiva de genere no suposa unicament una simple via de projeccio sobre la 

necessitat d'un altre fiitur; sino que significa en primera instancia un escenari de 

reivindicacio d'una consideracio diferent del femeni en el mon. 

Des d'aquestes premisses, Carmela Garcia es recolza en els recursos formals i iconics 

per a evidenciar la paradoxa i la dificultat del canvi de paradigma, experimentant una 

necessitat de reavaluar la construccio de la historia, de tornar a narrar els relats sobre els 

quals s'ha construi't l'imaginari, a mes d'establir un nou ordre de referencies en 

l'articulacio, aixi com la construccio d'una quotidianitat radicalment distinta en termes 

operatius i simbdlics. 

Rao per la qual, tal com es reflectira en aquesta exposicio, la seua obra es desplega com 

un exercici que es desenvolupa tant a partir de la historia de les relacions socials entre 

les dones com en una ficcio en curs que ens ofereix visions obliques del contacte 

personal, les afinitats i l'amor entre elles... 



COLLECCIO DE L'lVAM. DE L'INFORMALISME A L'ABSTRACCIO 

CONTEMPORANIA 

Sena la tercera mostra de la Colleccio Permanent de 1TVAM. En aquest cas, l'objectiu 

se centra en la importancia que la pintura abstracta ocupa en la colleccio del museu. 

Un ampli recorregut en que es preten evidenciar la solida i coherent seleccio de pintures 

que nodreix la colleccio. 

Des dels anys 50 del segle passat, amb una presencia fonamental de rinformalisme 

espanyol (Tapies, Saura, Millares, etc.) i Valencia (Grup Parpallo) fins a l'abstraccio mes 

contemporania passant pels grans noms de la pintura mundial (com ara Ad Reinhardt, 

Pierre Soulages, Per Kirkeby, Hans Hofinan, etc.) per a coneixer l'estreta relacio que 

aquest tipus de pintura mante amb idees i conceptes molt proxims a les questions 

oniriques i/o espirituals (en el sentit mes ampli del terme). 

ANZO 

Amb aquesta exposicio en que les obres del mateix museu i les provinents de la seua 

fundacio i altres colleccions s'enriquirien mutuament, 1TVAM analitzara en detail la 

trajectdria d'aquest artista Valencia, creador d'una obra pictorica molt suggeridora, que 

no ha sigut reconegut en la mesura justa que el seu quefer artistic mereix. 

Es tractara d'aprofundir en la constant actitud indagatoria de l'artista, articulada a traves 

d'idees, materials i mitjans; en definitiva, de mostrar al public el seu modus facendi 

procedimental, les investigacions que va dur a terme des del prisma del seu proposit 

experimental. 

Concretament, s'estudiaran els "aillaments" en que es reflecteix la visio avantguardista i 

destrossadora que Anzo tenia de la societat contemporania plantejant el limit de la 

profunditat, aixi com la realitat autentica mitjan9ant una busca complexa i dificil, 

generant conceptes pensats per primera vegada, substituint teles, olis i acrilics per 

alumini anoditzat, fusta lacada, espills, vidres, acer inoxidable, fotogravats, fotolits, etc. 

CASOS D'ESTUDI. ROBERT FRANK 

Aquesta exposicio es dedicara a un dels noms mitics de la fotografia del segle XX: 

Robert Frank. 

Les seues fotografies retraten, tal com es reflectira en aquest cas d'estudi, una manera de 

la realitat que fa veure a l'espectador mes enlla de la seua presencia concreta. Una obra 

que dona a entendre i a coneixer arguments inapellables i alhora de significat plural. 

Un estil lliure, particular, que va tindre un profund impacte en el llenguatge fotografic 

de postguerra, ates el marcat caracter narratiu i seqtiencial de la seua obra. 

Rao per la qual les seues fotografies, com es posara de manifest en aquest cas d'estudi, 

retraten una manera de la realitat que ens fa veure mes enlla de la seua presencia, que 

ens dona a entendre i a coneixer arguments inapellables i al mateix temps amb 

significats diversos. 

JOAN MIRO. LES TRES ULTIMES DECADES 
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Aquesta exposicio presentara una amplia seleccio d'obres, sobretot pintures i escultures, 

pero tambe dibuixos, ceramiques, tapissos o Uibres illustrats, realitzats per Joan Miro 

des dels anys 50, es a dir, durant les tres ultimes decades de la seua vida. 

Es, sens dubte, una epoca de plenitud, ja siga pel seu taranna sempre experimentador, 

els nous desenvolupaments artistics intemacionals o el context estes de lluita politica 

d'aquells anys, o per la convivencia de tots aquests aspectes. 

La diversitat de l'obra de Miro dels ultims anys e"s enorme, tant per la varietat dels seus 

continguts, pels seus aspectes formals, per l'extensio dels seus suports o pel fet de 

dedicar molt mes temps a l'escultura, als grans projectes publics i a les collaborations 

amb altres artistes. 

Aspectes artistics que articulats en diverses tematiques com ara la plenitud, el buit, el 

compromis, etc., incidiran en la riquesa del treball de Joan Miro, objecte d'aquesta 

exposicio 

CERCLE DSfTIM: EL MON DE PEPE ESPALIU 

Pepe Espaliu (Cordova, 1955 - 1993) va ser, possiblement, un dels ultims artistes 

"malei'ts" espanyols. La seua obra vinculada a les pulsions de vida i mort es un referent 

per a posteriors generacions d'artistes. 

Aquesta exposicio es desenvolupa a partir de la presencia que l'element "magic" del 

cercle te en la seua obra i en la d'altres molts artistes espanyols i intemacionals (Joan 

Brossa, Louise Bourgeois, BruceNauman...). 

El "cercle" com aqueix element profundament relacionat amb el constant renaixer, amb 

les voltes continues (dels dervixos), que apeNla als aspectes mes intims del ser huma. 

La mort i la vida entesa no com dos aspectes antagdnics sino com a conceptes d'un tot, 

d'un continuum que conforma l'existencia. 

El director gerent manifesta que les exposicions estan disposades cronologicament i que 

vol recalcar el seu caracter de proposta, ja que poden sorgir problemes que dificulten el 

compliment integre de la programacio 

En aquest sentit es refereix a l'exposicio dedicada a Mir6, que seria la primera vegada 

que s'exhibiria en solitari a 1'IVAM, i que encara que ja s'esta treballant amb la 

Fundacio Miro de Barcelona i Mallorca ja han sorgit complicacions, derivades de 

factors extems a 1'IVAM, per aixo s'ha programat per a I'any 2017. 

Els museus en l'actualitat ja treballen les seves programacions amb cine anys d'antelacio 

i aixi s'asseguren tenir mes temps per negociar els prestecs. LTVAM haura de 

replantejar-se el proces i actuar amb els terminis dels altres museus. 

La Sra. Vivancos manifesta que es una programacio impecable, ambiciosa i felicita a la 

direccio per les seves propostes . 

S'aprova la programacio per unanimitat. 
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3. Adaptacio de l'organigrama al projecte museistic aprovat. 

Pren la paraula el director gerent per indicar que rorganigrama que va presentar amb el 

projecte museistic pel qual va ser nomenat, exigia una reordenacio del personal, que slia 

anat fent poc a poc amb els recursos de la plantilla existent. 

Hi havia un collectiu molt nombros de conservadors i uns departaments amb pocs 

efectius o incomplets com els de didactica i activitats, biblioteca o comunicacio que es 

el que ha fet necessari realitzar aquests canvis. Aquesta reorganitzacio no suposa 

increment de la massa salarial. 

En un altre ordre de coses es proposa tambe la creacio d'un Hoc de director de seguretat 

amb la classiflcacio B16 E036 i unes retribucions anuals de 26.418,136. El director de 

seguretat es una flgura fonamental i imprescindible en l'estructura d'un museu com 

riVAM. En l'actualitat, no hi ha qui puga controlar amb plena garantia 1'empresa 

externa de seguretat. La creacio d'aquest Hoc de treball si que incrementaria la massa 

salarial, pero no el Capitol I del pressupost de FIVAM per a l'any 2016. 

Sollicita que es valore la proposta pel Conseil Rector, i que es sabedor que ha de ser 

Hisenda qui ha d'informar favorablement, previa negociacio amb el comite d'empresa. 

S'adjunta la plantilla de PIVAM amb la reordenacio detallada inclosa la creacio del Hoc. 

La Sra. Vivancos s'interessa al respecte de com esta responent la gent amb aquesta 

reordenacio. 

El director gerent manifesta que en general es satisfactoria i que el personal es va 

involucrant cada vegada mes en les seves noves comeses, que estan tots dins del 

projecte museistic de la direccio i en la linia de perfil professional. 

Es necessita reforcar la Sotsdireccio General d'Activitats i Programes sobretot en l'ambit 

de la pedagogia, que Testa assumint personal d'altres arees i per la importancia dels de 

totes les activitats didactiques sera necessari tambe transformar, quan es quede vacant 

el Hoc de conservador de fotografia en un tecnic de pedagogia. 

Interve la Sra. Esther Alba per manifestar que tot son indicadors que el museu s'esta 

obrint a la societat i obtenint un bona resposta a les propostes i iniciatives. Els resultats 

son molt bons. Es felicita a la direccio. 

El senyor Sotssecretari Josep Joan Vidal, en relacio amb la creacio d'un nou Hoc, ho 

considera complex, al ser Hisenda qui ha de pronunciar-se. No obstant aixo, que se 

segueixin els tramits que pertoquen. 

El senyor president manifesta que la reordenacio no es complexa. Cal ser conscient de 

la importancia de que hi haja un director de seguretat en el museu, encara que resulte 

complicada la seva creacio . 

En aquest mateix sentit es pronuncia el Secretari Autonomic de Cultura, senyor Albert 

Girona, ressaltant que els problemes son d'ordre pressupostari . 



L'Advocada senyora Pinter referint-se a aquest punt, manifests que sera necessaria la 

negociacio amb els sindicats. 

Es dona per bona la proposta, atenent a les dificultats que pot presentar. 

2015 

1 Director/a Gcreiit 

3 Sotsdireclora General de Col-leecio i Exposicions 

74 Soi.sdirector/a General dc Activists i I'rogrames Cullurals 

96 Sotsdireclor General d"Adminislraciu 

97 Sotsdircclor General dc Coraunicacifi i Xarxes Socials 

SECRETAR1A DE D1RECCI6 

2 Secretariu de DifCCCid 

16 Administratiu 

79 Secretari/a dc Dircccio 

Ad junt/a dc Secreiaria- snls canvi de denommacio 

SOTSDIRECC16 GENERAL D'ADMIMSTRACIO 

A 30 EOSO 

A 30 E050 

A 30 E050 

A/B 26 EOSO 

C/DI8E036 

C/D 16 E020 

C/D 16 E030 

A/B 24 E040 

B/C 20 E032 

C 22 E038 

A 26 E046 

B 20 E029 

C 18 E024 

C 18 E024 

D 14 E022 

D 14 E022 

D 14 E022 

D14E022 

A 26 E046 

A 22 E040 

C14E0I9 

C I4E019 

C I4E019 

C 14 E0I9 

C I4E019 

D 14 E018 

E 12E014 

E 12 E014 

D12E0I8 

E 12E014 

EI2E014 
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40 Auxiliar dc Scrvei 

41 Auxiliar dc Scrvei 

42 Auxiliar dc Servei 

4-i Auxiliar de Servei 

DEPARTAMENT DE GESTIO ECONOMICA 

7 Cap dc Qratifi Economic;! 

8 Tecnic Control i Qualilal 

9 Administraliu 

DEPARTAMENT DE SECURETAT 

Director dc Seguretat- nova ereactd 

SOTSDIRECCI6 GENERAL DE COLLECTIONS I EXPOSICIONS 

SOTSDIRECCI6 GENERAL COMl'NICACIO I XARXES SOCIALS 

COMUNICACIO 

99 Cap dc Comunicacid 

90 Ajudanl dc Dcscnvnliipiiinciil 

Tccnic dc Premsa i Xarxes Socials- canvi dc denominacio i passa del Dcparliinicnt. 

ATENCIOAL PUBLIC 

77 Tccnic dc Atcncio al Public 

SO TSDIRECCI6 GENERAL D'ACTIVITATS 1 PROG RAM ES CULTURALS 

BIBLIOTECA 

62 Cap dc BibliOtfiCa i Centre de Oucumcntacio 

63 Bibliotecflria ■ Documentalista 

83 Conservador/a- I'assu del Dqiaitamen) dc Conservacio 

E 12E014 

E I2E014 

DI2E018 

E12E014 

A 26 E046 

A 24 E040 

C18E034 

B 16E026 

A 22 E040 

A 22 E040 

A 22 E040 

A 22 E040 

A 22 E040 

A 22 E040 

A 26 E046 

A 22 E040 

A 22 E040 

C18E024 

C I8E024 

A22 E040 

D14 E024 

D14E024 

A 26 E046 

A 20 E038 

B/C 16 E026 

B/C 24 E036 

A 26 E046 

A 20 E038 

A/B 20 E040 

A 26 E 044 

A 22 E040 

A 22 E040 
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IVAM 

PUBLICACIONS 

48 Cap de Publications A/B 26 E044 

49 Tecnic de Publications B/C 20 E032 

i4 Ajudanl de Pubiicacions C/D 16 E024 

72 Rncarregal/da del Magat/em dc Publicacions C/D 14 E019 

ACTIVIDADES CULTURALES- ABANS DESENVOLUPAMENT 

76 Cap de Department A 24 E040 

Cap EJ'AciivitBQ Culturals - sols canvi de dcnominacio 

100 Tecnic d1 Accio Exterior A 20 E038 

Tronic d'Activitats Culluraly- cunvi de dcnnminacio i passn del Departamenl de Conservacio 

DIDACTICA 

51 Tecnic de Didactica A/B 20 E040 

73 Conservador/a- Passa del Departament de Conservacio A 22 E040 

60 Conservador/a de FotograJla A 22 E040 

Tecnic dc Pedagogia- canvi de denominacio i passa del Departamenl de L'onservndo 

4. Autoritzacio al senyor director gerent per a convocar la provisio del Hoc de 

treball vacant de la sotsdireccio general d'Administracio seguint els criteris 

de publicitat, merit igualtat i capacitat d'acord amb el procediment 

establert per I'article 16.2 del ROF. 

Des del mes de juliol 1'IVAM no te Sotsdirector general d'Administracio, com que es de 

naturalesa laboral, de lliure designacio amb una classificacio de A30 1050, que es 

fonamental que es cobrisca. 

S'ha obtingut l'autoritzacio d'Hisenda per a la contractacio temporal del Hoc i a 

continuacio els tramits a seguir son la provisio interna, i en cas que quede deserta 

s'aprovisionara amb personal laboral del sector public de la Generalitat pertanyents al 

grup A o funcionaris de les administracions publiques espanyoles del subgrup Al. 

S'autoritza la provisio del Hoc. 

5 i 6 Proposta del jardi d'escultures al solar de 1'IVAM i nou acces de FIVAM a 

traves de la Tenda - Llibrcria. 

El director gerent interve per explicar que la seva proposta es refereix al solar esta 

darrere de i'edifici i que es un solar que no te cap utilitzacio en l'actualitat. 

El museu dona 1'esquena al barri i que aquest solar estava destinat a l'ampliacio de 

riVAM. Es va plantejar que els veins pogueren gaudir d'aquest solar i aixo va donar 

Hoc a un vincle entre 1'IVAM i el bani. 

Com es veu en el planol que s'adjunta es tracta d'eliminar el mur i fer un jardi 

d'escultures. D'aquesta manera 1'IVAM podria repartir pel solar les seves escultures que 

en l'actualitat estan emmagatzemades i que poden estar en exterior. 

D'aquest projecte s'ha parlat amb els veins i l'alcalde de la ciutat i tots estan iliusionats. 
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Lligat a aquest punt esta el segiient que en obrir-se un nou pas al jardi de les escultures 

pel carrero es pot donar un acces addicional al museu a traves de la llibreria. 

Interve el Sr. Vidal, manifestant que els problemes que podrien plantejar-se son d'ordre 

juridic i pressupostari, ates que el proces d'expropiacio no esta finalitzat 

Encara hi ha quatre parcel les sense solucionar encara que tambe es ceil que el solar tal 

com esta no te utilitat. 

Caldria tenir en compte que el dret de reversio tambe podria activar-se si transcorren els 

terminis legais. 

El Secretari Autonomic de Culrura i Esport, senyor Girona diu que es tinga en compte 

que una part del solar esta a nom de la diputacio i no esta protocolaritzada l'adscripcio a 

l'lVAM. 

S'aprova per unanimitat la proposta a expenses de que els problemes se solucionen. 

Aixi mateix s'encomana a l'advocacia perque estudie 1'assumpte de I'expropiacio i del 

dret de reversio. 

1 1 

PLASTA GENERAL QEL SDLAP 
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7. Deliberated i aprovacio, si procedeix del Pla d'Adquisicions d'obres d'art 

per a 2015 i proposta de compra de diverses obres. 

Pren la paraula el director gerent manifestant que es la primera vegada que es presenta 

un Pla d'Adquisicions davant el Consell Rector i que vol deixar constancia que es 

gairebe impossible comprar obres del segle XX, a causa dels preus. 

Les obres proposades son d'artistes locals, nacionals i internacionals. 

S'han seguit les instruccions de la Viceintervencio general i cada obra, l'adquisicio de la 

qual es proposa, va acompanyada d'un informe d'un conservador del museu justificant 

l'oportunitat i singularitat de la seva adquisicio. 

Amb la proposta s'ha volgut tambe refbrpar la questio de genere. doncs al mon de I'art la 

representacio de les dones artistes es molt baix. Es vol potenciar la presencia de la dona 

artista, per la seva importancia, tant en les exposicions, com en les adquisicions i en les 

activitats complementaries del museu, participant en conferencies. 

La Sra. Vivancos manifesta la seva conformitat amb la utilitzacio d'Art Price per 

contrastar el preu de les obres, opinio que comparteix la senyora Ester Alba. 

El Secretari Autonomic de Cultura i Esport, Sr. Girona adverteix que la Llei de 1'IVAM 

que les adquisicions s'informen pel Consell Assessor, que mai s'ha nomenat i que es 

l'organ consultiu en aquesta materia pel que ha de nomenar-se de forma urgent perque 

emetin l'informe pertinent. 

El President diu que la presentacio es impecable pero que cal ser escrupolosos amb el 

compliment de la llei. per tant encara que estant d'acord amb la proposta, es procedira al 

nomenament del consell assessor perque emeti l'informe sobre el pla d'adquisicions. 
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