
 

 

ACORDS DEL CONSELL GENERAL DEL 

CONSORCI DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE JULIOL DE 2021 

 

El dia 15 de juliol de 2021, 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’I·lm. Sr. Joan Subirats Humet. 

Assisteixen la Sra. Ainhoa Grandes Massa, l'I·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, la 
Sra. Marta Clari Padrós, la Sra. Mònica Mateos Guerrero, el Sr. Carles Vicente Guitart, 
el Sr. Dani Granados Ginés, la Sra. Pilar Conesa Santamaría, el Sr. Francesc Torres 
Iturroiz, el Sr. Jordi Foz Dalmau, la Sra. Elsa Ibar Torras, el Sr. Josep Vives Gràcia, el 
Sr. Sr. Joan Anton Maragall i Garriga, la Sra. Elena Calderón de Oya, la Sra. Marta 
Uriach Torelló, el Sr. Max de Esteban Ferrer i el Sr. Alfonso Líbano Daurella. 

Excusen la seva absència l'Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, el Sr. Javier García 
Fernández, l'I·lm. Sr. Jordi Rabassa Massons, la Sra. Anna Vallés Blasco, el Sr. Artur 
Carulla Font i Sra. Maria Dolores Jiménez-Blanco. 

També hi són presents el Sr. Josep M. Carreté Nadal, gerent del MACBA, la Sra. Maite 
Pérez Vicente, interventora, el Sr. Guim Català, en representació dels treballadors del 
MACBA, i la Sra. Cristina Martí Briones, per delegació de 8 de juliol de 2021. 

 

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

Acords 

• S’aprova l’acta  de la reunió anterior de data 14 d’abril de 2021  

• S’aprova el nomenament de la Sra. Elvira Dyangani Ose com a nova directora 
del MACBA. El jurat del procés de selecció, en el qual hi havia un representant 
de cada entitat consorciada i tres representants internacionals, va decidir per 
unanimitat presentar a la Comissió Delegada, per elevar a aprovació del Consell 
General, dos finalistes. 

• S’aprova facultar el president de la Comissió Delegada per signar la pròrroga 

del contracte del Sr Josep Maria Carreté com a gerent del Museu.  

• Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, a proposta de la 

Comissió Delegada. Aquesta documentació elaborada pel grup de treball 

format per representants de totes les administracions consorciades que ha 

estat treballant per adaptar l’estructura del Museu a la nova realitat.  Es 

presenta la proposta de nou organigrama que ha estat validat per Recursos 

Humans de l’Ajuntament de Barcelona i aprovat per la Comissió Delegada.  Els 

canvis introduïts que van en la línia de clarificar la línia de continguts i 

curatorial, així com posar l’usuari com a objectiu essencial de funcionament, 

potenciant la vessant educativa i de mediació del Museu, i evidenciar la 

importància dels objectius de responsabilitat social i de sostenibilitat. 

 



 

 
Altres 

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

nous membres  

• S’informa de la marxa del museu: les exposicions actuals Félix González-
Torres i col·lecció Rafael Tous estan funcionant bé i es comença a recuperar 
l’afluència de públic; la sortida del director artístic, Ferran Barenblit, abans de la 
data prevista, per a incorporar-se en les seves noves obligacions professionals; 
es confirmen les previsions presentades en el Consell anterior relatives a l’estat 
del pressupost 2021, en concret, l’incompliment de les expectatives d’ingressos 
i les despeses extraordinàries difícils de cobrir degut a la situació covid-19 que 
han generat una previsió de dèficit de 1.208.000 euros, així com la proposta 
que s’està negociant amb de les administracions per a cobrir-lo;  l’augment 
d’afluència de públic local; el reforç dels canals digitals; i, finalment, es 
presenta una primera aproximació del pressupost 2022 incloent unes despeses 
mínimes que suposa un increment mínim de les aportacions de les 
administracions respecte les inicials de 2021 per valor de 331.000 euros 

 
 


