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ACORDS DEL CONSELL GENERAL DEL 

CONSORCI DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA  

 

SESSIÓ ORDINÀRIA 21 D'ABRIL DE 2022 

 

 

El dia 21 d'abril de 2022, a les 16.30, es reuneix el Consell General del Consorci del Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, pel sistema de videoconferència. 

Presideix la sessió la Sra. Ainhoa Grandes Massa  

Assisteixen l'Im. Sr. Jordi Rabassa Masson, 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. Víctor Francos Díaz, el Sr. Jordi Foz Dalmau, la Sra. Sònia Hernández Almodóvar, el Sr. Josep 
Vives Gràcia, el Sr. Joan Anton Maragall Garriga, la Sra. Anna Vallés Blasco, el Sr. Francesc Torres 
Iturroiz, la Sra. Elena Calderón de Oya, la Sra. Marta Uriach Torelló, la Sra. Cristina López Palacín i 
el Sr. Isaac Sastre de Diego.  

Excusen la seva absència, l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano, l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, l'Im. Sr. 
Francesc Xavier Marcé Carol, l'Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez i el Sr. Alfons Líbano Daurella. 

També hi són presents la Sra. Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA, la Sra. Imma López, 
directora de Gestió del MACBA, la Sra. Maite Pérez Vicente, interventora,  la Sra. Mercedes Roldan, 
sotsdirectora general de Museos Estatales i la Sra. Montserrat Oriol Bellot, secretària. 

 

Acords: 

• S’aproven les actes de  20 de desembre de 2021 i de 17 de març de 2022. 

• S’aprova compte general de l´exercici 2021 

• Aprovar el suplement de crèdit del pressupost 2022 finançat amb romanent genèric de 2021 
per atendre la despesa corresponent a l’increment del 2% a les retribucions de personal 
d’acord amb la Llei 22 /2021 de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 

• S’aprova la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, a proposta de la Comissió 
Delegada, on es destaca la creació del Gabinet de Direcció que incorpora les àrees 
estratègiques de relacions institucionals, sostenibilitat, premsa i protocol; la incorporació dels 
Programes Educatius dins de l’àrea de Conservació i Recerca; la Gestió de Públics passa a 
formar part de l’àrea de Comunicació i Desenvolupament; i es crea l’àrea d’Arquitectura i 
Serveis Generals. Es destaca que es compta amb  l’informe preceptiu favorable de 
l'Ajuntament de Barcelona i  de aquesta nova organització no suposa increment de places. 

• S’aprova la designació de la Sra. Elvira Dyangani com a representant del MACBA en el 
Patronat de la Fundació Tot Raval. 

 

Altres 

• S’informa sobre la composició del Consorci MACBA, es dona la benvinguda als nous 
membres  
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• S’informa sobre l’evolució del museu durant el primer trimestre de 2022: els visitants són un 
94,65% superiors als de 2021 i un 30,09% inferiors als de 2018; els ingressos del 2021 per 
venda d'entrades s'ha incrementat respecte al 2020 però continuen sent inferiors als del anys 
prepandèmia; el 66,32% del públic és local; la previsió de tancament es preveu equilibrada 
gràcies a l’increment previst de les aportacions de les administracions respecte les 
pressupostades; s’informa sobre l’estat del projecte d’ampliació i de les principals fites a curt 
termini.  

• Es dona compte de l´aprovació de la liquidació del pressupost 2021.  

• Es ratifica l’increment salarial del 2% amb efectes 1 de gener de 2022 en aplicació del que 
preveu la Llei 22/2021 de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat i que va ser 
autoritzada pel Plenari de l’Ajuntament celebrat el 28 de gener de 2022. 

• S’informa de la delegació de signatura de la directora del MACBA en la directora de gestió 
del MACBA de certes funcions de Gerència establertes en l'article 16 dels Estatuts del 
MACBA i en les Bases d'Execució del Pressupost 2022, per tal d'agilitzar el funcionament de 
l'entitat . 

• Es dona compte de l’aplicació de descomptes a les tarifes 

 

 


