
 

 
ACORDS DEL CONSELL GENERAL DEL 

CONSORCI DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 D'ABRIL DE 2021 

 

El dia 14 d’abril de 2021, a les 17.30 hores, es reuneix el Consell General del Consorci 
del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, a l'Auditori Meier del Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona i amb connexió simultània pel sistema de videoconferència. 
Presideix la sessió l'Hble. Sra. Àngels Ponsa Roca. 

Assisteixen la Sra. Ainhoa Grandes Massa, l'Im. Sr. Joan Subirats Humet, l'Im. Sr. 
Francesc Xavier Marcé Carol (de forma telemàtica), la Sra. Marta Clari Padrós, la Sra. 
Mònica Mateos Guerrero, el Sr. Carles Vicente Guitart, la Sra. Pilar Conesa Santamaría, 
el Sr. Francesc Torres Iturroiz, el Sr. Lluís Baulenas Cases, la Sra. Elsa Ibar Torras, la 
Sra. Rosa Tubau Llorià, la Sra. Elena Calderón de Oya, la Sra. Marta Uriach Torelló, el 
Sr. Max de Esteban Ferrer i la Sra. Carmen Jiménez Sanz, per delegació de la Sra. 
Maria Dolores Jiménez-Blanco (de forma telemàtica). 

Excusen la seva absència el Sr. Javier García Fernández, l'Im. Sr. Jordi Rabassa 
Massons, el Sr. Dani Granados Ginés, el Sr. Sr. Joan Anton Maragall i Garriga, la Sra. 
Anna Vallés Blasco, el Sr. Alfonso Líbano Daurella i el Sr. Artur Carulla Font. 
 
També hi són presents el Sr. Ferran Barenblit Scheinin, director del MACBA, el Sr. Josep 
M. Carreté Nadal, gerent del MACBA, la Sra. Maite Pérez Vicente, interventora, la Sra. 
Hiuwai Chu, en representació dels treballadors del MACBA, i la Sra. Montserrat Oriol 
Bellot, secretària delegada. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal la Presidència obre la sessió. 
 
Acords 

• S’aprova l’acta  de la reunió anterior de data 15 d’octubre de 2020  
• S’aprova perllongar el contracte del Gerent, Josep Maria Carreté, pel mateix 

període que tenia i se’l felicita per la feina feta 
• S’aprova el compte general de l´exercici 2020 que inclou: els comptes anuals, 

l´informe d’auditoria i l’informe d’Intervenció.  
• S’aprova el suplement de crèdit del pressupost 2021 finançat amb romanent 

genèric de 2020 per poder atendre la despesa corresponent a l’increment del 
0,9% a les retribucions del personal d’acord amb la Llei 11/2020 de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat. 

• Es ratifica l´increment salarial del 0,9% amb efectes 1 de gener de 2021 en 
aplicació del que preveu la Llei 11/2020 de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat i que va ser autoritzada pel Plenari de l’Ajuntament celebrat 
el 29 de febrer de 2021. 

 
 



 

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

nous membres  
• S’informa sobre l’impacte de la Covid19 en el museu durant el 2020 i sobre les 

exposicions del 2020 i l’afluència de públic local; també sobre el reforç dels 
canals digitals; la feina que s’ha dut amb la Internationale; el procés de compra 
d’obres d’art per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Es presenten les 
exposicions i itineràncies previstes al 2021 i 2022; el Manual de la Col.lecció;  
el projecte d’arquitectura guanyador per a l’ampliació del MACBA, “Galeria”, de 
l’estudi d’arquitectura UTE i Harquitectes i Christ & Gantenbein i es comenta el 
calendari del projecte d’ampliació; s’informa sobre el calendari del concurs 
Direcció que ha estat publicat el 30 de març que està previst que estigui 
finalitzat al juliol per a la incorporació de la persona guanyadora a principis de 
setembre; s’informa sobre l’estat del pressupost 2021 i es presenten les dades 
relatives als mesos de gener i febrer de 2021 (visitants del museu són un 68% 
inferiors als de l’any 2020 i els ingressos es redueixen en un 88% respecte al 
2020) i la previsió de dèficit  de 1,2 M d’euros com a conseqüència de 
l’incompliment de les expectatives d’ingressos i les despeses extraordinàries 

• Es dona compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2020  
• Es dona compte de l´aplicació de descomptes a les tarifes.  

 
 


