Extracte de l’acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Identificació de la sessió
Núm.: 77/2014
Caràcter: extraordinària
Data: 28 de juliol de 2014
Horari: de 9.35 a 10.35 h
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)
Assistents
Fernando Gilet Sancenón, president
Joan Punyet Miró, vocal nat
Angel Juncosa Aysa, vocal nat
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
Aina Calvo Sastre, vocal de l’Ajuntament
Francisco Romero Valenzuela, vocal de l’Ajuntament
María José Massot Ramis d’Ayreflor, vocal de l’Ajuntament
Juan Cañellas Vich, interventor
Antoni Pol Coll, secretari delegat
El Sr. Gardy s’ha excusat per la seva absència.
A continuació es passa a tractar l’únic punt de l’ordre del dia:
Unic punt -Estudi i resolució de les al·legacions presentades, així com la relació laboral dels
treballadors
a) La Comissió de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:
1. Revocar i deixar sense efectes la sanció de suspensió de sou i feina per termini de dos
mesos imposada a la Sra. L. i a la Sra. C.
2. Mantenir la sanció d’amonestació escrita imposada al Sr. J. a la Sra. A. i a la Sra. C.

b) La Comissió de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:
1. Rescindir el contracte laboral de la Sra. L, per faltes d’assistència a la feina equivalents a
més del 20 per cent en dos mesos seguits, en virtut del que estableix l’art. 52.d de
l’Estatut dels treballadors.

2. Posar a disposició de la Sra.L, l’import de la indemnització fixada a l’art. 53.1 de
l’Estatut dels treballadors i comunicar-li que es posa a la seva disposició el xec bancari
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per import de la indemnització fixada, que li serà entregat en el moment que signi el
corresponent rebut.
3. Establir com a data d’efectivitat de la decisió extintiva la del 31 de juliol de 2014,
d’acord amb el que preveu l’apartat c núm. 1 de l’esmentat art. 53, iniciant-se així a
partir d’aquest moment el preceptiu termini de preavís.
4. Comunicar aquest acord al delegat dels treballadors perquè en prengui coneixement.
5. Agrair a la Sra. L. els serveis prestats en els anys que ha treballat a la Fundació.
6. Facultar el president perquè acudeixi al TAMIB, per si mateix o mitjançant el Sr. P. o
l’assessor legal que es consideri, i si s’escau, pugui prendre les resolucions que es
considerin adients per a la Fundació, per tal de fer efectiva l’extinció laboral del
contracte de la Sra. L, inclosa l’alternativa d’indemnització i liquidació de contracte
davant la possible declaració d’improcedència, sempre per tal d’evitar les conseqüències
negatives, tant institucionals com econòmiques, que suposaria en el seu cas el
sotmetiment de la qüestió a l’àmbit judicial.

El secretari delegat,

Vist i plau,
El president,

Antoni Pol Coll

Fernando Gilet Sancenón
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