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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS INTERNACIONAL 
PER PROVEIR LA DIRECCIÓ DEL MACBA MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI DE BARCELONA 
 
Presentació del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona  
 
El MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona té per missió fer viure l’art contemporani i, 
amb una especial atenció, l’art contemporani català. Mitjançant la recerca, la generació de 
coneixement i la difusió, vol provocar el gaudi i l’interès per l’art i la cultura contemporània 
des d’una voluntat i incidència transformadora de les persones i la societat.  
 
El MACBA és gestionat mitjançant un Consorci que està integrat, actualment, per la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Ministeri de Cultura (des del 2008) i la Fundació 
MACBA. Les administracions públiques es responsabilitzen d’aportar els recursos necessaris 
per garantir el funcionament ordinari del museu, mentre que la Fundació MACBA té la finalitat 
de generar recursos econòmics per configurar la Col·lecció i el patrocini de projectes educatius 
i socials que desenvolupa el museu. La gestió s’encarrega, al seu torn, de la generació dels 
recursos propis (visitants, patrocinis, llibreria-botiga, coproduccions...); aquests ingressos són 
cada vegada més importants per equilibrar els pressupostos anuals.  
 
Des de l’obertura del MACBA, el 1995, el museu ha estat una institució fonamental en el procés 
de construcció d’una col·lecció pública d’art a Catalunya i ha exercit un paper decisiu en la 
reflexió, la recerca i la divulgació sobre l’art contemporani.  
 
Avui, el museu és reconegut per la seva gran capacitat d’obertura crítica i reflexiva al voltant 
de l’art i el pensament, pel fet d’oferir una programació de qualitat i per haver consolidat un 
programa de recerca i investigació d’excel·lència, aspectes que l’han convertit en un referent 
a escala internacional. Al llarg d’aquests anys el museu s’ha situat al capdavant gràcies a una 
praxi museística pròpia, singular i sovint innovadora, i ha sabut actuar com a espai de 
controvèrsia i debat, fet que l’ha dotat d’un gran dinamisme i d’una molt bona relació amb el 
sector artístic i cultural no solament de Catalunya. Al MACBA hi han confluït les veus i els 
moviments més destacats de la contemporaneïtat, en una tensió sempre equilibrada entre el 
seu paper institucional i la seva voluntat transformadora i crítica de la societat.  
 
D’acord amb els estatuts vigents, el MACBA com a consorci té per objecte:  
 
a) La gestió del Museu d’Art Contemporani de Barcelona com a institució dedicada a 
l’adquisició, la conservació, l’estudi, l’exposició i la interpretació educativa d’obres d’art 
contemporani, amb una atenció especial a l’obra dels artistes catalans o relacionats amb 
Catalunya.  
 
b) La creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de 
l’art contemporani.  
 
c) L’estímul i la promoció de totes les activitats del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
com a espai per gaudir de l’art contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix 
temps, com a espai per a la formació i l’educació de les persones a través de l’art per 
desenvolupar el seu esperit crític.  
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El desenvolupament d’aquestes línies de treball ha contribuït a fer que el MACBA tingui un gran 
reconeixement internacional i a la voluntat de perseverar en les línies iniciades durant aquests 
darrers anys.  
Els objectius estratègics del MACBA són els següents:  

1. Una col·lecció més accessible i reforçada. 
2. Un museu provocador en continguts, capaç de generar relats i debats, i obert a 

audiències diverses. 
3. Excel·lència en la recerca i la divulgació del coneixement. 
4. Reordenació i millora dels espais i serveis del museu. 
5. Un museu amb forts vincles amb el seu entorn. 
6. Una comunicació que dona resposta a la identitat del museu, a les necessitats del 

programa i als públics i audiències. 
7. El MACBA digital. 
8. Millora organitzativa i millora de l’estabilitat pressupostària. 
9. Responsabilitat social i avenç en la governança. 

 
En relació amb el marc econòmic, el pressupost anual del MACBA està al voltant dels 11 milions 
d’euros (en concret, el pressupost ordinari del 2021 es xifra en 10.380.661 euros). I compta 
amb un equip de 100 persones. 
 
(Es pot trobar més informació sobre el MACBA a la pàgina web www.macba.cat). 
 
Funcions de la Direcció 
 
La Direcció del Museu, segons el que estableixen els estatuts del MACBA, té les funcions 
següents: 
 

1. La direcció artística i patrimonial del Museu. 
2. La direcció dels serveis que el Museu presti i de les activitats que faci. 
3. L’assessorament tècnic dels altres òrgans del Consorci. 
4. Proposar a la Gerència del Museu la compra d’obres d’art fins a un valor de 15.000 €, 

i proposar a la Comissió Delegada la compra d’obres d’art quan el valor superi els 
15.000 €. 

5. L’elaboració del programa artístic i de continguts inclòs al contracte programa*. 
6. L’emissió d’un informe preceptiu sobre l’acceptació de donacions, deixes i herències. 
7. Totes aquelles funcions que li puguin delegar els altres òrgans del Consorci.  

 
* Vegeu el detall del contracte programa vigent a https://img.macba.cat/public/document/2019-
09/macba-estrategia-2022-reptes-objectius.pdf  
 
Per tant, el director o directora del Macba té les responsabilitats següents:  

• Dur a terme la direcció artística, de recerca i de patrimoni artístic del Museu. 
• Dirigir els serveis que el Museu presti i les activitats que faci, en concret, suposarà 

l’elaboració de les línies estratègiques de la Col·lecció, la investigació, la recerca i la 
definició de les línies programàtiques (planificació d’activitats, programes i 
exposicions). 

• Elaborar les propostes de noves adquisicions d’obres d’art.  
• Representar institucionalment el Museu d’Art Contemporani de Barcelona en l’àmbit 

protocol·lari.  
• Desenvolupar una relació bona i efectiva amb els mitjans de comunicació i amb el 

sector de l’art contemporani. 

http://www.macba.cat/
https://img.macba.cat/public/document/2019-09/macba-estrategia-2022-reptes-objectius.pdf
https://img.macba.cat/public/document/2019-09/macba-estrategia-2022-reptes-objectius.pdf
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• Assistir a les reunions de la Comissió Delegada i el Consell General del Macba, i 
executar les funcions delegades pels òrgans de govern. 

• Assessorar tècnicament els altres òrgans del Consorci. 
• Codirigir el Consell Social del MACBA 

 
El director o directora del MACBA haurà d’exercir les seves funcions en coordinació amb el o la 
gerent del MACBA, com a òrgan responsable de l’Administració, la direcció del personal, la 
gestió dels recursos financers (seguiment de pressupostos i rendició de comptes) i dels béns 
immobles adscrits al Museu, patrimonials, personals i tecnològics, així com l’elaboració del 
contracte programa del consorci. 
 
 
Requisits de les persones candidates 
 
El director o directora haurà de tenir titulació superior universitària i acreditar una trajectòria 
i experiència en la direcció i/o posicions de rellevància de museus i/o centres d’art 
contemporani. Aquests requisits han de garantir que el MACBA mantingui el seu prestigi com 
a institució de referència internacional, sigui capaç de desenvolupar una política d’exposicions, 
activitats i publicacions acadèmiques d’excel·lència i continuï enfortint la col·lecció del Museu. 
 
Es valoraran els aspectes següents: 
 

• La capacitat de programar exposicions i activitats d’acord amb la missió del MACBA. 
• La capacitat per garantir l’adequada gestió de les col·leccions, els criteris per a les 

noves adquisicions, l’activitat científica i els diversos programes (exposicions, 
publicacions, educació, patrocinis, etc.), que duu a terme el Museu, d’acord amb els 
objectius de l’organització que es recullen en l’actual pla estratègic 
(https://img.macba.cat/public/document/2019-09/macba-estrategia-2022-reptes-
objectius.pdf). 

• Les habilitats de lideratge, un elevat nivell de capacitat de comunicació i negociació, 
així com de planificació, determinació de prioritats i presa de decisions.  

• El grau de coneixement i les vinculacions amb el medi cultural i artístic català, espanyol 
i internacional. 

 
Habilitats imprescindibles són també la capacitat de representar el Museu en el més ampli 
ventall d’àmbits i de construir i desenvolupar xarxes de relacions tant internes com externes.  
 
D’acord amb aquestes consideracions, els criteris específics de valoració seran els següents: 
 

a) L’excel·lència professional valorada a través dels elements de formació i experiència 
professional en la direcció i/o posicions de rellevància en museus i/o centres d’art 
contemporani i, en especial, es valorarà l’àmplia experiència en el comissariat 
d’exposicions. 

b) Especialment, el coneixement i les relacions amb el medi nacional i internacional de 
l’art contemporani i la capacitat d’accedir, dins dels àmbits esmentats, als 
responsables dels centres amb els quals es proposa que cooperi el MACBA. 

c) Tots aquells treballs científics (publicacions, etc.), distincions en l’àmbit de la cultura i 
l’art contemporani (guardons, etc.) o reconeixements i distincions en l’àmbit de la 
cultura i l’art contemporani. 

 
Així com les competències següents: 
 

https://img.macba.cat/public/document/2019-09/macba-estrategia-2022-reptes-objectius.pdf
https://img.macba.cat/public/document/2019-09/macba-estrategia-2022-reptes-objectius.pdf
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1. Capacitat de lideratge i presa de decisions: capacitat per desenvolupar la 
implementació i revisió de les estratègies, polítiques i programes que fan possible que 
l’equip pugui assolir la missió i els objectius que té encomanats.  

2. Visió estratègica: capacitat per analitzar les debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats de l’organització a fi de prioritzar els objectius a llarg termini i coordinar-
los per poder-los complir. 

3. Relació i comunicació interpersonal:  capacitat per relacionar-se profitosament amb 
altres persones tot expressant clarament les idees, escoltant els altres i generant un 
clima relacional positiu. 

4. Capacitat de negociació: capacitat per arribar a col·laboracions, acords i compromisos 
satisfactoris per les parts implicades, aprofitant totes les oportunitats possibles per 
desenvolupar treball en xarxa amb altres institucions. 

5. Planificació i organització: capacitat per autoorganitzar-se, establir objectius i normes, 
planificar i elaborar programes, organitzar el procés de treball, mesurar-ne els 
resultats i controlar el grau d’avenç.  

 
Per valorar el perfil competencial es podran realitzar proves psicotècniques i entrevistes 
personals. 
 
És requisit el coneixement d’un dels dos idiomes oficials de Catalunya de manera suficient per 
garantir el correcte desenvolupament de les seves responsabilitats i es demana que en el 
termini d’un any es pugui desenvolupar en l’altre idioma cooficial, circumstància que haurà 
d’estar degudament acreditada. Es requereix també un elevat nivell d’anglès; es valorarà el 
coneixement d’altres idiomes. 
 
És requisit el fet de disposar de nacionalitat espanyola o d’un país membre de la UE. En la 
resta de casos, el nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal a l’Estat 
espanyol.  
 
És requisit no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 
Administració pública, ni trobar-se sota cap mena d’inhabilitació per ocupar llocs de treball o 
exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no 
trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària 
(o equivalent) que en el seu estat impedeixi, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació 
pública. 
 
 
Presentació de persones candidates i procés de selecció 
 
Les persones candidates interessades a participar en el procés de selecció han de presentar el 
seu curriculum vitae, així com aquells documents acreditatius dels mèrits exposats, i un 
informe memòria d’una extensió màxima de 10 planes que reflecteixi les línies generals del 
projecte per als propers anys i inclogui els conceptes següents: 
 

1) La visió de la persona candidata entorn de la missió del Museu com a servei públic. 
2) Les polítiques de conservació i difusió de la col·lecció i el patrimoni del Museu, el 

projecte de recerca, documentació i arxiu, i la política de noves adquisicions. 
3) El programa d’exposicions i activitats temporals que complementin i ofereixin noves 

mirades entorn de la Col·lecció del MACBA i del món de l’art contemporani. 
4) El programa pedagògic i de mediació. 
5) El projecte de col·laboració en xarxes a escala local, nacional i internacional. 
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Aquesta documentació s’ha de presentar en qualsevol de les llengües cooficials (català o 
castellà), i també en anglès, a l’adreça electrònica selecciodireccio@macba.cat fins al 7 de 
maig de 2021. 
  
Les sol·licituds presentades seran analitzades en una primera fase d’avaluació de mèrits per 
una comissió d’experts i expertes formada per: 
    

1. Joan Subirats Humet, Tinent d'Alcaldia de l´Ajuntament de Barcelona, o la persona 
en qui delegui  

2. Elsa Ibar Torras, directora general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, o la persona en qui delegui  

3. Ainhoa Grandes Massa, presidenta de la Fundació MACBA, o la persona en qui 
delegui  

4. María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, directora general de Belles Arts 
del Ministeri de Cultura i Esport, o la persona en qui delegui 

5. Chris Dercon, president de Réunion des musées nationaux – Grand Palais i membre 
de la Comissió Assessora del MACBA 

6. João Fernandes, director artístic de l´Institut Moreira Salles de Rio de Janeiro, 
Brasil 

7. Ann-Sofi Noring excodirectora, curadora en cap del Moderna Museet, vicerectora 
de la Reial Acadèmia Sueca de Belles Arts i presidenta del Comitè Suec de 
Subvencions Artístiques  

8. Meritxell Colina Mas, representant dels treballadors/es del MACBA, o persona en 
qui delegui (amb veu i sense vot) 
 

 
La Comissió d’experts i expertes tindrà l’assistència d’un secretari o secretària amb veu sense 
vot, funció que serà exercida per la Secretaria del Consorci. 
 
Addicionalment aquesta comissió podrà incorporar, si així ho creu convenient, assessors i 
assessores especialistes, per a totes o algunes proves, que actuaran amb veu però sense vot 
en les sessions de la Comissió. 
 
Aquesta mateixa comissió farà, en una segona fase, les entrevistes que cregui pertinents, i 
presentarà tres propostes raonades de candidatures a la Comissió Delegada perquè aquesta 
les valori i proposi el candidat o candidata finalista al Consell General, per tal que nomeni la 
persona que haurà de dirigir el MACBA. 
 
A l’efecte de comunicacions i altres incidències, la Comissió de Valoració tindrà la seu al 
Departament de Recursos Humans del MACBA (plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona). 
 
A cadascuna de les persones membres d’aquesta comissió se’ls demanarà un compromís de 
confidencialitat. 
 
Regim de contractació i incompatibilitats 
 
El candidat o candidata designat per ocupar la plaça que es convoca subscriurà un contracte 
d’alta direcció que preveurà una durada de cinc anys, amb la possibilitat de renovació. En 
aquest cas, caldrà l’acord explícit del Consell General. La seva relació laboral quedarà regulada 
pel que s’estableixi en el contracte i per la normativa aplicable. Els honoraris estipulats són de 
100.000 euros bruts anuals. 
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La signatura del contracte laboral amb el MACBA suposarà l’adhesió i el compliment del seu 
codi ètic. 
 

Confidencialitat 
 
El MACBA garanteix confidencialitat absoluta sobre la participació de les persones candidates 
en aquest procés de selecció, així com sobre qualsevol de les seves dades personals i 
professionals, i assegura que la participació de les persones no seleccionades queda en l’àmbit 
estricte de la Comissió de Valoració, de manera que exclusivament es farà públic el nom de la 
persona guanyadora. 
 

Les persones interessades poden obtenir més informació accedint a la pàgina web del museu 
www.macba.cat. Així mateix, les persones candidates poden demanar més informació sobre 
el funcionament del museu adreçant una sol·licitud a: selecciodireccio@macba.cat. 
 


	Confidencialitat

