Guia i aclariments sobre la consulta per a l’actualització d’obres d’art
contemporani de la ciutat de Palma
1. Antecedents
L’Ajuntament de Palma ha publicat una consulta per a l’actualització d’obres d’art contemporani de
la ciutat de Palma per a conèixer quines obres es troben en el mercat, amb l’objectiu d’enriquir i
donar coherència al fons municipal.

Una vegada finalitzat el termini d’aquesta consulta es nomenarà una comissió de valoració formada
per professionals experts i independents del món de l’art contemporani, que elaborarà un informeproposta a l’Ajuntament de Palma sobre la idoneïtat de les diferents propostes presentades i amb el
qual el consistori iniciarà el procediment de compra de les obres que es considerin adients.

El pressupost total amb què compta la Regidoria de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de
Palma per a aquest 2021 és de 150.000 €, amb els quals l’Ajuntament té la voluntat que aquest fons
d’art contemporani esdevingui una col·lecció municipal coherent que reflecteixi les tendències
artístiques que s’han anat desenvolupant al municipi els darrers cinquanta anys.

A hores d’ara, el consistori és titular d’un fons artístic integrat per prop de dues mil obres d’art,
moltes de les quals són representatives del panorama artístic local. Una part del fons d’art
contemporani prové del Premi Ciutat de Palma d’Arts Visuals, que se celebra cada any dins el
context de les festes patronals de Sant Sebastià. En aquest cas, és el jurat dels Premis Ciutat de
Palma el responsable de la selecció. Per altra banda, el 1999, a través del Projecte Escultura
Pública, duit a terme entre el Consorci Mirall Palma Centre i la Fundació Universíada, es varen
adquirir diverses obres d’art, mitjançant un comissariat extern. La resta d’adquisicions han estat
puntuals i seleccionades per diferents persones (normalment per la direcció del Casal Solleric). Cal
afegir que la manca de disponibilitat pressupostària de les darreres dècades ha propiciat una aturada
en la compra d’obra d’art. Pel fet de no haver tingut una línia clara d’adquisicions, el fons artístic
municipal no sembla respondre a uns criteris unitaris, per la qual cosa podria presentar mancances

importants d’obres representatives de les diferents propostes artístiques sorgides a Palma, des de les
diferents disciplines que conformen l’art contemporani.

L’Ajuntament disposa d’un inventari del fons municipal actual que es posarà a disposició de la
comissió avaluadora. A la vegada, és d’interès per a l’Ajuntament iniciar la catalogació d’aquest
fons tan bon punt sigui possible, tenint en compte les obres d’art que puguin passar a formar-ne part
amb aquest procés, que s’integraran a més dins la col·lecció pròpia de la xarxa de museus de la
ciutat.

2. Procediment
Primera fase: Aquesta consulta esdevé una primera fase de tot el procés amb l’objectiu que
l’Ajuntament conegui quines obres es troben en el mercat seguint els requisits marcats a les bases;
és a dir, totes aquelles obres d’art produïdes per artistes nascuts o residents a Mallorca –en aquest
cas amb vinculació amb el panorama artístic local– durant el període comprès entre 1975 i 2020.
Tant artistes com galeries d’art amb plena capacitat d’obrar hi poden presentar el nombre d’obres
que desitgin sempre que compleixin el criteri esmentat en aquest apartat, emplenant l’annex penjat
al web www.palmacultura.cat i enviant totes les propostes per correu electrònic a
cultura@palma.cat. Per cada obra s’hauran de presentar dos PDF, un amb la documentació
administrativa i un segon amb la informació de l’obra d’art i de l’artista. La valoració econòmica es
realitzarà a la tercera i darrera fase.
Davant els dubtes ocasionats per la consulta, i després de la publicació d’aquest document
complementari, l’Ajuntament de Palma ha decidit ampliar 15 dies més el termini de presentació de
propostes, que s’estén fins dia 28 de març, inclòs. Una vegada acabat el termini, les propostes
rebudes es publicaran al mateix web i es donaran tres dies per a presentar-hi al·legacions o esmenar
la documentació si escau, seguint el que marca la llei de protecció de dades.
Segona fase: l’Ajuntament de Palma nomenarà una comissió d’experts independents i professionals
en la matèria que avaluarà les propostes presentades en relació amb el fons municipal en funció dels
criteris marcats pel consistori. Posteriorment, aquesta comissió elevarà una proposta a l’Ajuntament
que detallarà quines són les obres que considera d’interès per a formar part de la col·lecció

municipal. La comissió acreditarà l’interès i la qualitat de cada proposta presentada, tenint en
compte els criteris d’avaluació que s’especifiquen a continuació:

● Interès i importància de la proposta realitzada en relació amb la col·lecció municipal de
Palma atenent-se al següent:
o Artistes no representats a la col·lecció de titularitat municipal
o Obra significativa d’artistes representats a la col·lecció amb obres menors
o Artistes no representats o amb una obra menor a la col·lecció dels museus públics de
Palma
● Rellevància de l’obra en relació amb el període artístic de la convocatòria: valors
d’innovació, tècnica o tractament formal.
● Trajectòria professional de l’artista (es valoraran les exposicions i treballs realitzats, les
crítiques, texts i publicacions i els premis i reconeixements).
● En el cas dels artistes més joves, la valoració se centrarà en els aspectes innovadors del
treball i la solidesa de la seva formació.
La comissió vetlarà perquè la proposta que emeti a través del seu informe es regeixi per criteris
equitatius entre homes i dones en el conjunt de les obres proposades per dita comissió, i emetrà
l’informe justificatiu i detallat de valoració de les propostes presentades segons els criteris de
selecció esmentats.
En qualsevol cas, la comissió podrà sol·licitar la informació addicional que consideri oportuna per a
poder fer la seva valoració el més acurada possible, tant a l’Ajuntament com a les persones
interessades.

Tercera fase: amb el benentès que la comissió consideri que algunes d’aquestes obres encaixen en
els criteris esmentats anteriorment i una vegada que hagi elevat l’informe a l’Ajuntament, el
consistori revisarà l’informe i iniciarà el procés de compra d’aquelles obres que consideri adients.
Tot el procés es realitzarà al llarg de l’any 2021.

Finalment, es posarà en coneixement de la ciutadania i es publicaran aquelles adquisicions que

s’incorporin al fons amb les dades corresponents (venedor, artista, característiques bàsiques de
l’obra i preu final).

Per a qualsevol aclariment els interessats poden adreçar-se al correu cultura@palma.cat.

