
ACTAIVAM !IJ¡ "'"
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ART

MODERN - IVAM CELEBRADA EL 24 D'OCTUBRE DE 2017

Assistents:

Vicepresident

1I·lm. Senyor Albert Girona Albuixech, Secretari Autonòmic de Cultura i Esport.

Secretari
1I·lm. Senyor Josep Joan Vidal Borràs, Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport.

Vocals

- Senyor José Miguel García Cortés, Director Gerent de l'IVAM.

- Senyor Abel Guarinos Viñoles, Director General de CulturArts.

Senyora Esther Alba, Degana de la Facultat de Geografia i Història. Universitat de València.

1I·lma. Sra. Begoña Torres Gonzàlez, Subdirectora General de Promoción de las Bellas Artes,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Així mateix, assisteix en representació de l'Advocacia General de la Generalitat Valenciana Purificació
Pinter Pla, Blanca Jiménez Garrido, Administradora de l'IVAM i Carmen Monteagudo, Cap de Gestió
Econòmica de l'IVAM.

Excusen la seua assistència l'Hble. Sr. Vicent Marzà Ibàñez, Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i
ESPOlt, qui delega en el Vicepresident del Consell Rector, l'II·lm. Sr. Albert Girona Albuixech, Secretari
Autonòmic de Cultura i Esport; la 1I·lma. Sra. Carmen Amoraga Toledo, Directora Gra!. de Cultura i
Patrimoni, Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, qui delega el seu vot en el Vicepresident
del Consell Rector; la 1I·lma. Sra. Clara Ferrando Estrella, Secretària Autonòmica d'Hisenda, qui també
delega en el Vicepresident del Consell Rector. La Sra. Victoria Vivancos, Catedràtica del departament de
Conservació i Restauració de Béns Culturals, excusa la seua assistència.

A València, quan són les 16.10 hores del dia 24 d'octubre de 2017, es reuneixen a la seu de nVAM les
persones adés relacionades a fi de celebrar sessió ordinària del Consell Rector de l'IVAM, sota la
Vicepresidència de 1'II·ho. Sr. Albert Girona Albuixech, Secretari Autonòmic de Cultura i Esport, per
delegació del President, amb el següent

ORDE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si procedeix de l'acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2017 del
Consell Rector de l'IVAM.

2. Donar compte de les modificacions pressupostàries de 2017 de l'!VAM.
3. Aprovació dels prens privats: venda al públic de publicacions de l'1VAM.
4. Proposta de regulació de preus privats.
5. Presa de raó dels contractes laborals subscrits des de la celebració de l'últim Consell

Rector.
6. Substitució de treballadores de l'IVAM.
7. Aprovació de les adquisicions per compra-venda i donació d'obres d'art de 2017.
8. Aprovació de quatre exposicions per a l'any 2018.
9. Precs i preguntes.
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IVAMÍf
Pren la paraula el Vicepresident de l'IVAM per començar amb l'orde del dia d'alt esmentat

1. Lectura i aprovació, si procedeix de l'acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2017
del Consell Rector de l'IVAM.

El Vicepresident inicia la sessió i vist l'esborrany de l'acta esmentada pels membres assistents s'acorda
aprovar-la per unanimitat dels assistents.

2. Donar compte de les modificacions pressupostàries de 2017 de l'IVAM.

Es dóna compte de les modificacions pressupostàries números 3/2017, 4/2017 i 5/2017 perquè s"hi
assabenten, pren la paraula la senyora Purificació Pinter qui diu que no veu clara la modificació cinquena per

la qual demana explicacions, la raó és la següent:

La resolució de la modificació pressupostària 5/2017 diu en el seu segon paràgraf: " ... Vist el que es disposa
per les düposicions vigems en matèria de modificacions de crèdit, per la Llei 1/2015, de 9 de febrer, de la
Generalitat, d'Hisenda pública, de! Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en els seus articles 50 i 54.

Aixi com e! que es disposa per l'article 26 .2.b) de la Llei 14/2016 de 30 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat per a l'exercici 2017 que estableix que la persona que ostente la Direcció de l'entitat serà
competent per a l'autorització de les modificacions quan les mateixes tinguen el seu origen en ingressos de
dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre sense pe/judici del que es disposa en l'art.
50.1.b de l'esmentada Llei fl2015, havent de fer-se constar en la resolució que la modificació no afecta
negativament a l'equilibri pressupostari de l'entitat. "

Però que no obstant açò el paràgrafl'alticle 26 .2.b) de la Llei 14/2016 de 30 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat per a l'exercici 2017, estableix: " ...b)A la persona responsable de la conselleria a què
estiguen adscrites, o de les quals depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de
personal, o subvencions subjectes al procediment de concessió direcla previst en l'apartat A de l'article
168. I de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i requeriran in(orme preceptiu i vinculant de la
conselleria amb competències en matèria d'hisenda",

La senyora Jiménez explica que és un expedient de Generació de crèdits i l'origen (que no la destinació dels

fons) que correspon a ingressos efectivament realitzats, inclosa la subvenció del Ministeri (171.000 €) i a
ingressos propis superant el pressupost d'ingressos pel que l'equilibri pressupostari es manté. Intervé la Cap

de Gestió Econòmica senyora Monteagudo per explicar que el paràgraf de la resolució 5/2017, objecte de la
controvèrsia, transcriu literalment l'apartat c), el que aparega la lletra b i no la c és una errata, que no
desvirtua el fons de la qüestió sobre qui és la persona competent per a aprovar la modificació de crèdits per

generació d'ingressos, que és la Direcció.

MODlFlCACJO TIPUS: AMPLIACIONS DE CRÈDITS INGRESSOS FINAL1STES
N°3 PATROCINIS I SUBVENCIONS

EXPT MC 3tl7 ORIGEN DATA CAP DESTINACiÓ
IMPORT

IMPORT ORIGEN DESTINACiÓ Prm!rama destinació
L'ECLOSIO DE

60.000,00 CONVENI FUNDACiÓ BANC SABADELL IOt07t20 I7 60.000.00 11 L'ABSTRACCIÓ

60.00000 TOTAL 60.000,00
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¡VAM Íf
MODlFICACIO TIPus: AMPLIACIONS DE CREDITS INGRESSOS FINALISTES
N°4 PATROCINIS I SUBVENCIONS

EXPT MC 4/17 ORIGEN DATA CAP DESTINACIÓ
IMPORT

IMPORT ORIGEN DESTINACIÓ Proorama destinació
ACTIVITATS I

PATROCINI CAIXA POPULAR CAIXA PROGRAMES
20.000.00 RURAL ACTIVITATS 25/07/2017 20.000.00 11 CULTURALS

20.00000 TOTAL 20.00000

MODIFICACIO N'. 5 TII'US: GENEIIACIO DE CREDITS l'Oil EXCES D'INGRESSOS
EXPT MC 5/17 I ORIGEN FECHA I
INGRESSOS DESPESES
IMPORT ORIGEN (EUROS) IMPORT DESTlNACIO PROGRAMA DESTINACIO

(EUROS)
182.000,00 I Ingressos propis de l'entitat: capitals: 3,4 271912017 31.000.00 Partida CAPITOL 11

y5
20.000.00 21030 Comunicació publicitat

7.000.00 23045 Activitats i oro2.ramcs
4.000.00 20012 Exposicions: IVAM Produeix

151.000.00 CAPITOL VI
120.000.00 60091 Adouisició obres d'art

18.000,00 60082 Projecte adequació sòl 2' planla i
csplannda

12.000.00 60031 Màouina elevadora
1.000.00 60041 Mobiliari

182.000.00 I 182.000,00

El Consell Rector de l'IVAM queda assabentat de les modificacions pressupostàries números 3 i 4
d'ampliació de crèdit i ingressos finalistes i la número 5 generació de crèdit per excés d'ingressos de 2017.

3, Aprovació dels preus privats: venda al públic de publicacions de l'IVAM,

El Consell Rector de !'IVAM per unanimitat ratifica els següents preus privats de venda al públic de
publicacions de l'IVAM.

Catàleg 1 Marxandatge PVP

Catàleg exposició"ANZü"
Promoció exposició oberta 21,60€
Catàleg exposició "ANZO"
Exposició finalitzada 24€
Catàleg exposició "L'eclosió de l'abstracció"
Promoció exposició oberta 29€
Catàleg exposició "L'eclosió de l'Abstracció"
Exposició finalitzada 32€
Catàleg exposició "En Rebel·lia. Narracions femenines al món àrab"
Promoció exposició oberta 27€
Catàleg exposició '"En Rebel-Ha. Narracions femenines al món àrab"
Exposició finalitzada 30€
Catàleg exposició "Nico Munuera" 22€
Promoció exposició oberta
Catàleg exposició "Nico Munuera" 24,SO€
Exposició finalitzada
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4. Proposta de regulació de preus privats.

Pren la paraula la senyora Blanca Jiménez qui passa a informar del punt.

Proposta de modificació de les normes i tarifes aplicables als ingressos de dret privat aprovades per Consell
Rector el 28 de juny de 2016.

1.- Afegir dins del quadre de tarifes, en l'apartat 6 de Descomptes de catàlegs i productes promocionals sobre
PVP (resolució del director de 20 de maig de 2016), a les tendes minoristes dins del següent punt:

Venda a museus, institucions públiques, galeries d'art i llibreries ----- Descompte 30%

2.- Modificar en l'apartat Preu d'entrada per a grups, arreplegat en el punt 2.3 apartat 2 de la resolució del
director de 20 de maig de 2016, el temps mínim d'antelació per a la reserva de l'entrada de grups, així com
els mitjans establits, quedant redactat el primer paràgraf de l'apartat 2 de la següent forma:

Tindran la consideració de grup les visites realitzades per 10 o més persones, fins a un límit de 30 persones
per grup sent obligatòria la seua reserva, amb un termini d'antelació mínim de 24 hores, pels mitjans que el
museu establisca (via web o telèfon). L'IVAM confirmarà la seua reserva mitjançant e-mail que servirà de
justificant d'aquesta.

3.- Afegir dins de l'apartat 2.7 Normes aplicables als preus pel Servei de l'Arxiu Fotogràfic de la resolució
del director de 20 de maig de 2016, l'establiment de la cessió gratuïta d'imatges digitals de les obres incloses
en tots aquells dipòsits que custodia l'IVAM, en tots els seus formats, i per a tots els usos, als seus respectius
dipositants, prèvia sol, licitud, d'acord a la resolució del Director Gerent del 26 de setembre de 2017.

4.- Afegir dins de l'apartat 2.5 Normes específiques aplicables a les aportacions de patrocini preestablides de
la resolució del director de 20 de maig de 2016, el següent paràgraf:

Es podrà establir un descompte del 50% en la quota d'Amics de l'IVAM, durant el primer any, a aquells
membres pertanyents a col'legis professionals, associacions ilo col'lectius amb els quals l'IVAM haja signat
un acord o conveni d'intercanvi de serveis o altres interessos recíprocs.

Donant-se per assabentats i ratificant-se pels assistents.

5. Presa de raó dels contractes laborals subscrits des de la celebració de l'últim Consell
Rector.

Pren la paraula el senyor José Miguel García Cortés qui passa a informar del punt.

Treballador:
Lloc de treball:
Classificació:
Data contracte:
Tipus contracte:
Duració:

Sergio Rubira Gutiérrez
N°. 3 Sotsdirector General de Col'lecció i Exposicions
A30E050
01/09/2017
Lliure designació
3 anys amb possibilitat d'una pròrroga de 12 mesos

Donant-se per assabentats i ratificant-se pels assistents.

6. Substitució de treballadores de l'IVAM.

Pren la paraula la senyora Blanca Jiménez qui passa a informar del punt.
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• Lloc de treball nO 85 Ajudant de Restauració. Es sol, licità a la Direcció General de Pressupostos,
amb data 20 de juny de 2017, autorització per a la substitució temporal de la treballadora en baixa des del 21
d'abril de 2017 amb un contracte de substitució de treballador amb dret de reserva de lloc de treball. Es
proposa acudir a la borsa de Restauradors de Culturarts per a la seua cobertura.

• Lloc de treball nO. 5 Cap de Gestió Administrativa. Es sol, licità a la Direcció General de
Pressupostos, amb data 25 de juliol de 2017, autorització per a la substitució temporal de la treballadora amb
un contracte de substitució de treballador amb dret de reserva de lloc de treball. La data prevista per a la
maternitat és febrer de 2018. Es proposa cobrir la baixa de 16 setmanes de la treballadora amb la candidata
que va quedar en segon lloc a la convocatòria 3/2016 (DOGV 7844, 04.08.2016).

• Lloc de treball nO 16 Administrativa de Direcció. Es sol, licità a la Direcció General de Pressupostos,
amb data 18 de setembre de 2017, autorització per a la substitució temporal de la treballadora amb un
contracte de substitució de treballador amb dret de reserva de lloc de treball. La data prevista per a la
maternitat és setembre de 2017. Es proposa cobrir la baixa de 16 setmanes de la treballadora amb la borsa de
treball de Funció Pública per a la seua cobertura.

• Lloc de treball nO 8 Tècnica de Gestió Econòmica. Es sol, licità a la Direcció General de
Pressupostos, amb data 18 de setembre de 2017, autorització per a la substitució temporal de la treballadora
amb un contracte de substitució de treballador amb dret de reserva de lloc de treball. La data prevista per a la
maternitat és desembre de 2017. Es proposa cobrir la baixa de 16 setmanes de la treballadora amb candidats
de la borsa de treball de Funció Pública per a la seua cobertura.

• Lloc de treball nO 11 Administrativa. Es sol, licità a la Direcció General de Pressupostos, amb data de
18 de setembre de 2017, autorització per a la substitució temporal de la treballadora durant el període en el
qual es declare en situació d'excedència voluntària automàtica amb un contracte de substitució de treballador
amb dret de reserva de lloc de treball. Es proposa cobrir la situació d'excedència voluntària automàtica de la
treballadora amb candidats de la borsa de treball de Funció Pública per a la seua cobertura.

• Lloc de treball nO 12 Administrativa. Es sol, licità a la Direcció General de Pressupostos, amb data 4
d'octubre de 2017, autorització per a la substitució temporal de la treballadora en baixa des del 27 de
setembre de 2017 amb un contracte de substitució de treballador amb dret de reserva de lloc de treball. Es
proposa cobrir la baixa per incapacitat de la treballadora amb la borsa de treball de Funció Pública per a la
seua cobertura.

Donant-se per assabentats i ratificant-se pels assistents.

7. Aprovació de les adquisicions per compra-venda i donació d'obres d'art de 2017.

Pren la paraula el Director gerent qui en primer lloc agraeix a la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport la transferència de 200.000 € per a l'adquisició de fons que, a més a més del ja consignat, fa
possible que l'IVAM puga invertir enguany 583.000 € en la compra d'obres d'art de 26 artistes -locals,
nacionals i internacionals-, i que la meitat d'ells són dones. Afegeix que les compres han sigut molt
moderades i pensades durant mesos perquè siguen coherents amb la línia expositiva i museística de l'IVAM i
per presentar les adquisicions que ja han sigut presentades i aprovades pel Consell Assessor de l'IVAM el 24
d'octubre de 2017, adjuntant la certificació signada del punt. El que s'aprova per unanimitat dels assistents i
adjuntant còpia de l'escrit de donació de Soledad Sevilla i de la certificació del Consell Assessor com a
Annex I al final de l'acta.

ARTISTA OBRA PROCEDÈNCIA PREU
Francesc Ruiz Wasim.2013 Galeria Estrany de la Preu: 16.528,92€

Instal'lació Mota, Barcelona + 21% IVA:
Dimensions variables 3.471.08€
Peça única

Preu final
IVA inclòs:

20.000€
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Dora Garcfa Frases de Oro (Golden Sentenees), 2003 Galerfa Juana de Preu: 8.000€

Aizpuru Preu especial IVAM:
"La verdad es siempre inereíble. 7.000€

+ 21% IVA: 1.470€

Preu final
IVA inclòs

8.470€
ChemaLópez Los años de plomo, 2012 Galerfa Rosa Santos Preu: 17.000€

Oli sobre lli, Descompte
180 x 130 cm -35%: 5.950€

Total: 11.050€
Los años de plomo 11/, 2013 + 21 % IVA: 2.320,50€
Oli sobre lli,
180 x 130 cm Preu final

IVA inclòs:
t3.370,50€

R. López Cuenca y E. Walls, 2016 Elo Vega, Malaga Preu: 15.000€
Vega Vfdeo instal'lació + 10% IVA:

1.500€

Preu final
IVA inclòs:

t6.S00€

Rula Halawani Untitled XX, Negative Incursion series Ayman Gallery, Emirats Preu: 20.000$
2002 Àrabs Units +10% IVA
Còpia d'arxiu
90x 124 cm Preu final
Edició 3 de 5 IVA inclòs: 22.000$

Untitled VI, Negative Jncursion series
2002
Còpia d'arxiu
90x 124 cm
Edició 5 de 5

Untitled I, Negative Ineursion series
2002
Còpia d'arxiu
90x 124 cm
Edició 3 de 5

Untitled III, Negative Jneursion series
2002
Còpia d'arxiu
90x 124 cm
Edició I de 5
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Nico Munuera Margo /, Margo lI, Litus, 2017 Galeria La Caja Negra Preu: 5.500 €

Acrílic sobre lli i fusta, paper japonès sobre Ediciones, Madrid + 21%IVA: 1.155€
alumini
100 xl60 cm (2 obres de 50 x34 cm i 5 Preu final
obres de 25 x 21 cm cadascuna). IVA inclòs: 6.6SS€

Nadia Benchallal Four Sisters Discussing the Organization of Nadia Benchallal, Preu:
their Brother 's Wedding, 1994 Paris 7.500€
Fotografia a les sals de plata Descompte 30%:
50 x 60 cm 2.250€
Edició 1/5 Total: 5.250€

+10% IVA:
Henna Handprints ofWomen's Wishes at 525€
the Mausoleum ofa Muslim Saint, 1994
Fotografia a les sals de plata Preu final
50 x 60 cm IVA inclòs: S.77S€
Edició 1/5

Demonstrationfor the Disapearence ofthe
Singer Matoub Loune, Tizi Ouzou, 1994
Fotografia a les sals de plata
50 x60 cm
Edició 1/5

Daniel Garcia Objetos de deseo, 2010 Galeria Casa sin fin, Preu: 12.000€
Andújar Ed. de 5 Madrid Descompte 20%:

UV Plexiglàs imprès, vinil i llums LED, Total: 9.600 €
Escala: 1:250 + 21% IVA: 2.016€
Producció de la maqueta: Model de
Salvador Gil / Szoma Studio per a Daniel Preu final
G. Andújar IVA inclòs: 11.616€
Mesures variables
140 x 100 x 140 cm (inclosa base o peanya)
90 x 13,50 x 40 cm (sense base o peanya)

ANZO Aislamiento 29, 1968 Amparo Iranzo Bas, Preu: 60.000€
Pintura acrílica, collage i fotolits sobre Valencia Preu final descompte
alumini impostos inclosos:
90x 120 cm 40.000€

Aislamiento 41, 1968 Preu: 18.000€
Raelite negre gravat i collage Preu final descompte
100 x 100 cm impostos inclosos:

10.000€

Aislamiento 43, 1969 Preu: 18.000€
Raelite negre gravat i collage Preu final descompte
90 x 90 cm impostos inclosos:

10.000€

Preu final descompte
impostos inclosos:

60.000€

Gülsün Karamustafa Prison Painting n03, 1972 Esra Sarigedik Oktem, Preu:50.000€
Tècnica mixta sobre paper Estambul Descompte 20%:
38 x 35 cm 10.000€

Total: 40.000€

7



IVAM li¡
Prison Painting n012, 1972 +I01VA %:
Tècnica mixta sobre paper 4.000€
38 x 35 cm

Preu final
IVA inclòs:

44.000€
Pepe Espaliu Four provisional suicides, 1989 Femando Martínez de Preu: 30.000€

Ferro i cotó Dios, Descompte: 5.000
269 x 101 x 30 cm Sevilla euros

Total: 25.000€
+ 8% impost de

transmissions
patrimonials: 2.000€

Preu final
Impost inclòs:

27.000€
Rosell Meseguer Ditílogos Roma versus carthagonova, 2006 Rosell Meseguer, Preu: 8.900€

Instal'lació Preu IVAM: 7.100€

4 Díptics + IVA 10%: 710€

Fotografia color sobre paper baritat amb Preu IVA inclòs:

trasera i marc en fusta
7.810€

30x40 cm cIu
I Tríptic
Fotografia color sobre paper baritat amb
trasera i marc en fusta
30x 40 cm cIu

Anónimo Romano
Instal'lació Preu: 5.900€
Pintura i fotografia sobre llenç, fotografies Preu IVAM: 4.200€
en blanc i negre, dimensions variables + IVA 10%: 420€

Preu IVA inclòs:
4.620€

Llibres Or, plata, bronze i roig, 2005
Fotografies en blanc i negre, cianotips sobre
paper, pintura collage i encàustica sobre

Preu: 6.400€
paper, postals recuperades i restaurades

Preu IVAM: 5.063€
anys 50-80

+ IVA 10%:50 x 50 cIu
Peça única 506€

Preu IVA inclòs:
5.569€

Preu: 16.363€
+ IVA 10%: 1.636,3€

Preu final
IVA inclòs:

17.999,3€
Alexanco Curvas de nivel, 1969 Galeria Preu: 32.000€

Metacrilat Maisterravalbuena, Descompte: 8.859,50
Mesures variables Madrid Preu amb descompte:

23.140,50
Mouvnt5,1972 +IVA 21€: 4.859,50
Reconstrucció en metacrilat
15 x 15 x 15 cm Preu final

IVA inclòs:
28.000,Ol€
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Soledad Sevilla Sin titulo, 1969 Soledad Sevilla Preu per obra:

Tinta sobre paper amb quadricula impresa 3.977,80€
60,5 x 57 cm Total: 19.889€

Descompte 10%:
Sin titulo, 1969 1.988,90€
Tinta sobre paper amb quadricula impresa Total:
60,5 x 57 cm 17.900,10€

+IVA 10%: 1.790,01€
Sin titulo, 1969
Tinta sobre paper amb quadricula impresa Preu final
52,5 x 57 cm IVA inclòs:
52,5 x 57 cm I9.690,ll€
52,5 x 56 cm

Sin titulo, 1969
Tinta sobre paper amb quadricula impresa
52,5 x 57 cm

Sin titulo, 1969
Tinta sobre paper amb quadrícula impresa
52,5 x 56 cm

DONACIÓ
DONACIÓ
Sin titulo, 1969 Valor per cada obra
Tinta sobre paper amb quadrícula impresa donada sense IVA:
52,5 x 57 cm 4.000€

Valor total donació
IVA no inclòs:

16.000€
José Ma. Yturralde Variación derivada de lafigura radial de Galeria Javier López & Preu:

Mckay,1967 Fer Francés, 25.000€
Plàstic, madera i motor elèctric Madrid Preu descompte
70x 70x 22 cm IVAM:

12.000€
+IVA21 %:

Preu final
IVA inclòs:

14.520€:
Zineb Sedira The lovers l, Il. lli (Triptic), 2008 Kamel Mennour, París 35.000€

Fotografia e Print (Francia) -15% descompte
120 x /00 cm cada una 29.750€

+ 10% IVA
2.975€

Preu final
IVA inclòs:

32.725€

Eusebio Sempere Móvil, 2072-1973 Galeria Guillermo de Preu IVA inclòs:
Acer inoxidable Osma, Madrid 78.000€
180 x 60 x 50 cm Descompte: 13.000€

Preu final
IVA inclòs:

65.000€
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AL INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN

-So U~At:> S¡;'VI u.,/'r- .rt>1Z.TiL.W con

--SA,rJ GrE (2,V,l\~ ~ c,4t;SOl.éS '1'~ ...+5

MANlFIESTA

domicilio en

Primera.- Que soy autor y propietario de la obra cuyo título y características a continuación se
indica:

CU A1""'2o l'A 'PEL6: ~hJ .,.; íLJ LO oE 1;z.c.ut. ~?":ICUf •

't>\Bll'TOS A -rtUTA SOBU PA1'el,... coJJ ~AO'R1cUUt'~?"~~
~.-Que con canicter definitivo e irrevocable bago donación al Institut~~cià d'Art
Modem, IVAM, de la obra anteriormente citada y que me pertenece, con la finalidad de
contribuir a la fonnaci6n de la colecci6n de arte moderno que el indicado centro estaí Uevando
acabo.

Tercera.- Asimismo bago donaci6n al IVAM con can\cter no exclusivo, de los derechos de
reproducción, distribución y comunicación pública de lais obrals objeto de esta donaci6n en
cualquier soporte, por tiempo ilimitado y para cualquier lugar, de acuerdo con la vigente Ley
Espaiola de Propiedad 1nte1ectua1.

En

Poo

8. Aprovació de quatre exposicions per a l'any 2818.

~ren la paraula el Director gerent per presentar i explicar les quatre exposicions que ja han sigut presentades
I aprovades pel Consell Assessor de l'IVAM el 24 d'octubre de 2017, adjuntant la certificació signada del
punt.

• A contratemps: mig segle d'artistes valencianes (1929-1979)

10



IVAM It¡
Abril- setembre 2018
Galeria 7

• Sudqueer. Estètiques queer al Mediterrani
Setembre 2018 - febrer 2019
Galeria 7

• Anna Malagrida
Novembre 2018 - febrer 20 19
Galeria 6

• Habitar el mediterrani
Novembre 2018 - abril 2019
Galeria I

El que s'aprova per unanimitat dels assistents i s'adjunta còpia de la certificaciò del Consell Assessor com a
Annex 11 al final de l'acta.

9. Prees i preguntes.

Pren la paraula el Director gerent per informar que el Consell Assessor de l'IVAM en sessió ordinària de 24

d'octubre ha informat favorablement de la proposta d'atorgament del premi Julio Gonzàlez 2018 a l'artista

Annette Messager, en reconeixement al seu treball en el camp de les arts plàstiques i la seua aportació a l'art

modern -a més, concedint-li el premi a aquesta rellevant creadora francesa, començaria a solucionar-se el

deute amb les artistes dones, ja que en els disset anys d'història del premi no ho ha rebut cap- i que

s'iniciaran les gestions pertinents per a preparar la proposta conjunta i enviar-la al President de la Generalitat

perquè es publique la resolució al DOGV.

Exposat tot l'anterior, el Vicepresident de l'IVAM agraeix a tots els membres la seua assistència i
participació i no quedant més assumptes que tractar i sent les 17.10 hores es va donar per alçada la sessió del
Consell Rector de l'IVAM de la qual com a Secretari estenc la present acta que subscric amb el vistiplau del
Vicepresident.

Jose

Vist i Pau
EL VI PRESIDENT

()

A1berrl~ma-tdb'lTÍ?oeè

11
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! \ í ¡ j''/¡ 111 ..:', V ,'-', . 1:1 ., ..
SENYORA PILAR DOLZ MESTRE, Secretaria del Consell Assessor de l'IVAM, Institut
Valencià d'Art Modern.

CERTIFIQUE: Que el Consell Assessor de ¡'¡VAM, reunit en sessió de data 24 d'octubre de
2017 ha infonnat favorablement, el següent punt:

3. Aprovació de les adquisicions per compra-venda i donació d'obres d'art de 2017.

ARTISTA OBRA IMATGE PROCEDENCIA PREU

l)orJ Garcia Frases de Oro (Galden
Sentel/ccs). 2003

Preu final
IVA inclòs:

2D.ODD€

Preu fiR:l1
IVA inefòs

8.470e

Preu: 8.0DD€
Preu especial

¡VAM: 7.000€
+21%IVA:

1.470€

Preu: 16.528.92€
+21% IVA;

3.471.08€

Galeria Estrany de
la Moto.. B3rCclona

Galeria Juana de
Aizpuru

inario
esa

e ra.

"La \Y!rdad t!s sit!mpre
increïble. ..

Wasinr.2013

InstaJ'lació
Dimensions \ïlfiabh:s
Peça única

Franccsc
Ruiz

•
-I

.~:. (: .:. '", \



Ch~ma

López

R. López
Cucncay E.
Vega

I.os al10s de plomo. 2012

Oli sobre lli.
180 x l30 cm

Los años de plomo III.
20t3
Oli sobre lli.
ISOx 130cm

IValls.2016

Video instat· l'Ida

Galeria Rosa
Santos

Ela Vc~ Mólnga

¡\/.A ¡VI lif
Preu: 17.000€

Descompte
-35%: 5.950€

Total: II.050€
+21%IVA:

2.J20.5OE

Preu fin:ll

IVA inclòs:
13.370,50€

Pn:u: 15.000€
+ 10"/0 IVA:

1.500€

Preu fin:ll

IVA inclòs:
16.500€



Rula
Ha1awani

Nico

Munucrn

Untitled XX, Neg:atÏ\'e

Jneursion nries
2002

Còpia d'arxiu
90 x 124 \,"f11

Edició 3 de.: 5

Ulltít/ed VI. Negativi!

IlIcursiolJ serie::.'

2002
Còpia d'arxiu
90x 124 cm
Edició 5 de 5

UJllilled I. Negalive

IlIcursioll series

2002
Còpia d'arxiu

90x124cm
Edició 3 de 5

Un/i1led /11. Nega/il-/!

!llcl/rsioll series

2002
Còpia d'arxiu
90x 124 cm
Edició 1de 5

Margo /. Margo /I. Uws.

2017

t\eri1ic sobre Ili i madcra.
paperjapon~ sobre

alumini
100 x160 cm (2 obres de

50 x34 cm i 5 obn:..'S de 25
x 21 cm C3dascuna).

A)'man GaJlcry.
Emirats Àmbs

Units

GakTi:l La Caj:t
Ncg.rn Edicioncs,
Madrid

Preu: 20.oooS

+10% IVA

Preu final

IVA inclòs:
22.0005

Po:u: 5.500 €
+21%IVA: 1.1551:

Preu fin:l!

IVA inclòs: 6.655€



Nadiu
Bcnchallal

Onnicl
Garcia
Andújar

POlir Sisrers DisClIssil1g
fite Orgal1i:mio/l ortheir
ilrotlu:r's Wcddil1g. 1994

Fotografia a Ics sals de
plata

50x60cm

Edició 115

l-fclllla Ilalldprillls or
/J'omclI's ¡Visites ar rlte

Multso/f!UI1I ofa Muslim
Saim. 1994

Fotogrnlia n Ics sals de
plaIa

50x60cm
Edició lIS

Demoustra/ion for !he
Disapt!anmcc olrlre

Sittgcr Maroub LOUllc. Ti=i
Oll:OU. 1994

rologm.lia a Ics sals de
pIma

50xGOcm

Edició 1/5

Objelos de desco. 20 tO
Ed. de 5

UV Plexiglús impres. vinil
i llums LED. Escala: 1:250
ProduL-ció de la maquela:
Model de Salvador Gil I

Szoma Sludio pera Daniel
G. Andújar

Mesures variables
140, 100, 140 cm

(incloS3 basc o peana)
90 x 13.50 x 40 cm (sense

ba.o;e o p~na)

Nudiu Bcnchallal.
Paris

Galeria Casa Sill

fino Madrid

I \f.f::., ¡V] !IJ¡
Preu:

7.500€
Descompte 30%:

2.250€
Total: 5.250€

+10% IVA:

525€

Preu final
IVA inclòs:

S.775€

Preu: 12.000€
Descompte 20%:

TOI.I: 9.600 €
+2t%IVA:

2.016€

Preu fio:!.1
IVA inclòs:

11.616€



ANZO

GOl'On
K3r:ll1lU5t<lf

a

Aislamieltto 29. 1968
Pimura ncrHica. coll:.lgc i

fotolits sobre alumini
90x 120em

..Jislamiemo ~/. 1968
R:ldite neg.re grJ\'Ut i

collage

100xl00cm

Ais/(JJ1Ij(!WO .J3. 1%9
Raclitc negre gr.mJ.t i

collage
90x90cm

Priso" Paituil/g ,,°3. 1972
Tècnica mixta sobre pnper

38 x 35 cm

Amparo lranzo
Bas. Valt:ncia

Esra Sílrigcdik
OklCm.
f:sl:ambul

IV.i:;,M t
Preu: 60.000€

Preu final
descompte

impostos inclosos:
40.000€

Preu: 18.000€

Pn.."U linill
descompte

impostos inclosos:
10.000€

Pn:u: 1S.OOO€

Preu final
dcscomplc

impoSlos inclosos:
JO.OOO€

Preu fin:tl
descompte

impostos inclosos:
6O.000€

P",u:50.000€
Oí,.'SComplc 20%:

IO.OOO€
Totnl: 40.000€

+101VA %:
4.000€

Preu final
(VA inclòs:

44.000€



Pcpe
Espaliu

Roscll
Mcscg.ucr

Prisou Paiutülg ,,"/2.

1972
Ti:tniCó1 mixta sobre paper

38x35cm

Four provisional sllicides.

1989
Ferro i COlo

269x 101 x30cm

Düilogos Roma venus
can1logoJlo\'a. 2006

InstaHació
.¡ Díptics

FOlogJilfia color sobre

p3per baritat amb trnsern i
marc en madcrn
30 x 40 cm cJu

I Triptic
FOlogrn.fia color sobre

p3p..:r b3rit:lt amb tl"3Sl.:ra i
marc en madL"r.l
30 x 40 cm ciu

Fcmando Martil1l.:7.
de Dios.
Sevilla

Rosell MCS(."Sucr.

IV 6.. ¡VI ,f

P,,:u: 30.000€
Dl:SCOmpLc: 5.000

curos

ToLal: 25.000€
+ 8% impost de

trnnsmissions
patrimon;;ds:

2.00OG

Preu rimll

Impost inclòs:
27.000€

Pr.:u: 8.90OE
Preu IVAM: 7.10OE

+ IVA 10%: 710€
Prcu IVA indòs:

7.810€

Preu: 5.9OO€
Pr.::u ¡VAM: 4.200€

+ IVA 10%: 420E
Preu IVA inclòs:

4.620€



Al~xnnco

Allóll;mo /lomallo

Instnl·lació
Pinlura i fotografia sobre
llenç. lologl1llïcs cn blanc

i negre. diITk."11Sions
variables

Llibres Or. plaia, bronze i
roig. 2005

Fotografies cn bl.me i
negre. ei.molips sobn::
paper. pinlura collage i
l.:nc-,justica sobre paper.

postnls n..-cupl.:r.Jdes i
n:staur.ldcs anys SCJ..SO

50x50du

Pcçu unica

CurwlS de nivel. 1969
Mctucrilal

Mesures variables

'\/Ol/\'''' 5. / 9ï2
RI,."Con.struçció l.:n

metacrilat
IS~ 15x ISem

Gnlcria
M:lish::rra\'nlbucna..
Madrid

¡'rcu: 6.400€
Pn:u IVAM:

5.063€
+ IVA 10%:

506€
Pn.'U IVA inclòs:

5.569€

Preu: 16.363€
+ IVA 1~1l:

1.636.Jf

Preu final
IVA inclòs:

17.999,.3€

Preu: 32.000€
DI..'scomptc:

8.859.50
Pn.:uumb

dl..'Scomplc:
23.140.50

+IVA 21€:
4.859,50

Pr(!u final
IVA inclòs:
2S.000.01€



Solcdad
Scvi1l:l Silllim/o, 1969

Tinta sobre paper :unb
quadricula impresa

60,5 x 57 cm

SÜllíllllo. 1969

Tinta sobr~ paper amb
quadricula impresa

60.5 x 51 cm

Sin ritu/o. 1969
Tinla sobre paper amb

quadrícula impresa
52.5 x 57 cm

52.5 x 57 CIO

52,5 X 56 cm

'.

.."

.,

¡VA!"] t
Preu pl.."r obra:

3.9n.8D€
Tot.l: 19.889€

Descompte 10%:
1.988.9D€

Toul:
17.900.IO€

+IVA 10%:

1.790.01€

Preu final

IVA incllls:
19.690,11€

I .

Si" titulo. 1969
Tinta sobre paper amb

qu:1dricul:J. imprcsn
52.5 x 57 cm

~ ,.",

,.~ -, ... -

", '.

.",U'

,'.-
l"; ...........

i
I

'.



Sill/illt/o. 1969

lïntn sobre poper amb
qUJ.dricula imprl.':sa

51.5 x 56 cm

DONACIÓ
Sill ';11110. 1969

'Iinta sobre paper 3mb
qUJdricula impresa

52.5 x 57 cm

í

.-,
- ", -=- .

o'.

:

- :. .

--

:

!VA.i"'! t

DONACiÓ

Valor per t:lda obra
donada sense IVA:

4.000€

Valor tot:¡1
donació

(VA no inclòs:
16.000€



IV/-\jV] t

Preu fin:tl

IVA inclòs:
14-520E:

Preu:
25,OOOE

Preu descomplc
¡VAM:
12,QOOE

+JVA2J %:

Gnlcria Javicr
Lúpc7.& Fcr
Frnncés.
Modrid

"

.:! .

.......

.~..... ~

.. r.

. '-

,-
,

--~-....

Variacióll der¡,'ada dr: la

figura radial de Mckay.

1967
PI:istic. m:J.dcfi1 i motor

elèctric
70x70~22cm

José ~..1~.
YturraJde

Zinl.:b
Scdir:l

7711! lowrs I. Il. //1
(J'ripJic). 2008

F%grafia e Prim

120 x 100 cm cada Uf/a

K;mld Mcnnour.
Paris (Fmncia)

35.000€

~15% (h."Stomptc
29,750E

+10%IVJ\

2,975E

Preu final
IVA inclòs:

32.725€



Euscbio
Sempcre

J\.róvi/. 2072-1973
Acer inoxidnblc
ISOx 60x 50 cm

Gn1cria Guillcrmo
de Osma. Madrid

Prcu IVA inclòs:
78.000€

Descompll'::
13.000€

Preu fion1
IVA inclòs:

65.000€

S'adjunta escrit de donació d'obres de Soledad Sevilla.

ACORDA:

Infonnar favorablement les adquisicions pel 2017 proposades pel Director Gerent i per a que
conste i surta els efectes, lliure la present, amb el VisLiplau del Vicepresident, a València a 24
d'octubre de 2017. fent constar expressament que la prescnt certificació s'cxpedcix amb
anterioritat a l'aprovació de l'acta de la qual porta causa, quedant a reserva dels lennes literals
que resulten de l'aprovació definitiva de la mateixa. ~'(pf/

LASi':'T 'Y
Pil~Mestre

Vist i Plau
VICEP SIDENT

,arcía Cortés

y



IVAM"

AL 1NS11'I1JTVALENCIÀD'ART MODERN

?oU~At> Sl;VlU,Jir .ft)12,TiL.LO con

-s'\w G-ER.VI\~ ~c~50l.ES'1~-+f>

domicilio en

~A '-GEtofJl\

Prlmero.- Que SDY autorYpmpietario de la obra cu.yo tftulo y c:amcterfsticas a continuaci6n se
indica:

alA'r20 t>A"PELé.:>: ~.LJ -r\T"LlL.O De at..C1fA.~?1C-,"·

,\,>\6üTDS Pe ,-,LJt'A ~OBTl.:f. PA'PeL.- cou CJJA01lldJLA J~?~~
Segundo..- Que con carBcterde6Ditivo e irrevocable hago donaci6n allDslitut~~à d'Art
Modem, IV~ de ta obra anteriormente citada y que me pedene<:e, con la finaJjdad de
CODtdbuir a Ja fimnaci6n de lacolecci6n de arte moderna que el indicado centro esIinevando
acabo.

Tercmp.- Asjmjsmo hago doDación al IVAM con car8cter no exclusivo, de los clerechos de
reproducci6D, c1istribuci6n y comunicaci6n púbüca de la/s obra/s objeto de esta ckmaci6n en
cualquier soporte, por tiempo iUmitado y para cualquier lugar, de acaerdo con la vigente tey
Españolade Propiedad1Dte1ectual.

En

Pdo
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IVAM li¡ , :
I .• .::.~

.... I .-

SENYORA PILAR DOLZ MESTRE. Secretaria del Conscll Assessor de ¡'IVAM. Institut
Valencià d'Art Modem.

CERTfFIQUE: Que el Consell Assessor de l'IVAM, reunit en sessió de data 24 d'octubre de
2017 ha inFormat Favorablemen~ el següent punt:

4. Aprovació quatrc exposicions per a l'any 2018.

• A contratemps: mig segle d'artistes valencianes (1929-1979)
Abril - setembre 2018
Galeria 7

• Sudqueer. Estètiques queer al Mediterrani
Setembre 2018 - Febrer 20 19
Galeria 7

• Anna Malagrida
Novembre 2018 - febrer 20 19
Galeria 6

• Habitarel mediterrani
Novembre 2018 - abril 2019
Galeria I

ACORDA:

InFormar tàvorablement les 4 exposicions per a l'any 2018 proposades pel Director Gerent i per
a que conste i surta els efectes, lliure la present amb el vistiplau del Vicepresident.. a València a
24 d'octubre de 2017, fent conslar expressament que la presenl certificació s'expedeix amb
anterioritat a l'aprovació de ¡'acta de la qual porta causa, quedant a reserva dels termes literals
que resulten de l'aprovació definitiva de la mateixa.

José Mi

" '.'

VisI i Plau
VICEP SIDENT

~G~;' Cort"

l/
t/

'.l' .1

,I. i j ""

0'0 ~"


