
 

 

 
ACORDS DEL CONSELL GENERAL DEL 

CONSORCI DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 D'OCTUBRE DE 2020 

 

 

 

El dia 15 d'octubre de 2020, a les 17.30 hores, es reuneix el Consell General del Consorci del 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona, pel sistema de videoconferència. 

Presideix la sessió l'Im. Sr. Joan Subirats Humet, per delegació de l'alcaldessa. 

Assistents 
Vicepresidents: Director: 
l'Hble. Sra. Àngels Ponsa Roca  
Sr. Javier García Fernández Sr. Ferran Barenblit Scheinin 
Sra. Ainhoa Grandes Massa   

Gerent: 
Vocals: Sr. Josep M. Carreté Nadal 
Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol  
Im. Sr. Jordi Rabassa Massons Interventora: 
Sra. Marta Clari Padrós Sra. Susana Asensi 
Sra. Mònica Mateos Guerrero  
Sr. Carles Vicente Guitart Secretària delegada: 
Sr. Dani Granados Ginés Sra. Montserrat Oriol Bellot 
Sra. Pilar Conesa Santamaría  
Sr. Francesc Torres Iturroiz  
Sr. Lluís Baulenas Cases  
Sra. Elsa Ibar Torras  
Sra. Rosa Tubau Llorià  
Sr. Joan Anton Maragall i Garriga  
Sra. Anna Vallés Blasco  
Sra. Elena Calderón de Oya  
Sra. Marta Uriach Torelló  
Sr. Max de Esteban Ferrer   
Sr. Alfonso Líbano Daurella  
Sra. Maria Dolores Jiménez-Blanco  

 

Excusa la seva absència el Sr. Artur Carulla Font. 

També assisteix la Sra. Anna Sardà, en representació de les treballadores del MACBA. 

 

Constatada l’existència de quòrum legal la Presidència obre la sessió. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acords 

• S’aprova l’acta  de la reunió anterior de data 29 d’abril de 2020 	
• S’aprova el pressupost 2021 per un import de 10.360.661 euros que inclou les 

bases d’execució, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i les tarifes, 
i donar compte a l´Ajuntament de Barcelona a efectes de la LRSAL. El 
pressupost de l'any 2021 presenta una reducció d'1,1M d’euros, com a 
conseqüència pel descens d'ingrés propi del Museu fruit de la reducció prevista 
de la venda d'entrades i dels lloguers d’espais.	

• Es ratifica la pròrroga del contracte de direcció del MACBA fins al 31 d'agost de 
2021, prorroga que va ser aprovada per la Comissió Delegada. 

• Es ratifica la incorporació d’obres artístiques destinades al Museu. 
 

 
 

Altres 

• S’informa sobre la composició del Consorci MACBA, es dona la benvinguda als 
nous membres  

• S’informa sobre les exposicions en curs i futures; les xifres de visitants i usuaris; 
i l’estat del pressupost que, donada la caiguda de visitants i d’altres activitats 
generadores d’ingressos com a conseqüència de la Covid-19, pateix una 
reducció d’ingressos  molt significativa i, per tant, un dèficit previst de 1,5 milions 
d’euros. La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona confirmen 
aportacions extraordinàries i quedaria pendent una aportació addicional per part 
del Ministeri per arribar a equilibrar el pressupost. També s’han rebut aportacions 
extraordinàries per valor de 700.000 euros, per a l’ampliació per part de 
l’Ajuntament 

• Es dona compte de l´estat de la qüestió del projecte d´ampliació del Museu, en 
relació al concurs d'ampliació del Museu, s’explica que s’han presentat al 
concurs d’idees els estudis d'arquitectes més importants tant del país com de 
l'estranger. Per una altra banda,  també es comenten els terminis per a l’obtenció 
del finançament necessari.  

 


