
Resolució de la directora de la Fundació Es Baluard 
Museu d’Art Contemporani de Palma (en endavant, 
Fundació Es Baluard), per la qual s’acorda declarar 
desert el procés de selecció per a cobrir temporalment 
un lloc de treball de Responsable de Publicacions.

ANTECEDENTS
 
I. Atesa la necessitat de cobrir un lloc de treball de Responsable de Publicacions, la Comissió  
Executiva de la Fundació Es Baluard va acordar efectuar la convocatòria oportuna a aquest efecte,  
i es va facultat a la senyora Directora de la Fundació Es Baluard per a executar aquesta decisió.

II. L’article 18.2.d) dels Estatuts de la Fundació Es Baluard estableix que correspon a la Direcció, 
entre altres funcions, d) Supervisar l’àrea de recursos humans, serveis i col·laboracions de la Funda-
ció i contractar el personal necessari, d’acord amb els pressupostos aprovats, així com els esmen-
tats acords de la Comissió Executiva.

III. En atenció a l’anterior, s’han efectuat les següents

CONSIDERACIONS

1. El lloc de treball per al qual es va efectuar la convocatòria és especialment sensible per a un 
Museu. Cal tenir en compte que la tasca a desenvolupar és la de Cap de les Publicacions del Museu, 
és a dir, la persona que té encomanada la presa de decisions i l’assumpció de responsabilitats en 
aquesta matèria.

2. Per aquesta mateixa raó, a les bases de la convocatòria (base 11-A) es va conferir al mèrit de 
l’experiència professional la major de les puntuacions, concretament, fins a 40 punts sobre el total 
de 100.

3. I, per aquesta mateixa raó, la Fundació es va reservar (base 14) “el dret a declarar la convocatòria 
deserta en cas de no acreditar els mèrits suficients”.

4. Cap de les persones que shan presentat al procés de selecció ha acreditat cap mèrit puntuable 
per raó dexperiència laboral.

5. Pel que fa als altres mèrits acreditats, la puntuació obtinguda ha estat baixa.

En vista de les consideracions anteriors, s’ha estimat adequat dictar la següent

RESOLUCIÓ

1. Declarar la convocatòria deserta.
2. Publicar aquesta resolució a la web de la Fundació.

Palma, 17 de desembre de 2021

Directora
Imma Prieto Carrillo
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