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Palma, 29 de maig de 2016 

 

PETICIONS DE L’AAVIB: A l’atenció de Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca: 

 

Antecedents 

 

1. La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària 

del passat dia 6 de maig de 2016, va acordar la convocatòria de proves selectives per a 

cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic de grau superior conservador/a (nivell 

1), pel sistema de concurs oposició per torn lliure. 

 

Les bases de la convocatòria es poden consultar al butlletí oficial de les Illes Balears de 

dia 19 de maig de 2016: 

 

Versió en html 

Versió en pdf 

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 8 de juny de 2016. 

 

Les bases de la convocatòria estableixen, al punt 2.3, com a requisit de titulació posseir 

el títol exigit al punt 5 de la base 1 o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què 

acabi el termini de presentació de les sol·licituds. D’acord amb el punt 1.5 de les bases 

la titulació exigida és llicenciatura o grau en Història de l’ Art. 

 

2. L’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) considera que els 

llicenciats en Belles Arts amb especialitat en Conservació són aptes per ocupar la plaça 

de tècnic de grau superior conservador/a que ha convocat la Fundació Pilar i Joan Miró 

a Mallorca. 

 

Sol·licitud 

 

En conclusió, l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB), sol·licita 

que es puguin presentar a la convocatòria els Llicenciats en Belles Arts amb especialitat 

Conservació, i s’ampliï el termini de presentació de la sol·licitud per donar temps als 

nous candidats.  

 

 

Molt cordialment, 

 

El president de l’AAVIB 

 

 

 

 

(per acord de la comissió executiva de l’AAVIB de 29/06/2016) 

Paco Espinosa 
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