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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS 
INTERNACIONAL PER A LA DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ 
JOAN MIRÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

 

La Fundació Joan Miró és una entitat privada regida per un Patronat constituït per 

representants de l’entorn de Joan Miró, el món artístic i empresarial, la Generalitat 

de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Creada pel mateix artista, la Fundació disposa d’una col·lecció i un fons 

documental de Joan Miró excepcionals. La Fundació va obrir al públic el 10 de juny 

de 1975 i, des d’aleshores, ha esdevingut un centre de referència on l’art de Joan 

Miró conviu amb la creació artística contemporània. 

 

Amb un enfocament interdisciplinari, la Fundació combina l’organització 

d’exposicions temporals d’artistes del segle XX i XXI amb activitats acadèmiques i 

projectes en col·laboració amb altres institucions. Per mitjà del programa 

d’exposicions i del programa educatiu, la Fundació Joan Miró presenta eixos de 

reflexió al voltant de temes vinculats amb l’obra de Miró i la creació actual. 

 

 

OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

 

- Preservar, estudiar i divulgar l’obra i les idees de Joan Miró. 

- Ser una plataforma de difusió i reflexió sobre l’art dels segles XX i XXI en totes 

les seves facetes. 

- Com a CEAC, Centre d’Estudis d’Art Contemporani, acollir mostres d’artistes 

emergents en el marc de l’Espai 13. 
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FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ 

 

Donar un nou impuls a la Fundació Joan Miró (FJM) en les línies estratègiques 

iniciades i desplegades en els anys anteriors. 

 

Exercir-ne la direcció artística i executiva, és a dir: 

 

- Definir les línies programàtiques. Planificar activitats, programes i 

exposicions, programes d’educació i programes públics, de comunicació i 

de biblioteca i arxiu. 

- Fomentar la recerca al voltant de Joan Miró. 

- Dirigir i coordinar l’equip humà de la FJM. 

- Dirigir i coordinar les línies expositives. 

- Representar institucionalment la FJM en totes les funcions del seu càrrec i 

les que li siguin delegades pels òrgans de govern. 

- Desenvolupar una relació bona i efectiva amb els mitjans de comunicació. 

- Treballar amb l’objectiu d’incorporar nous públics a les propostes de la 

FJM. 

- Assistir a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada de la FJM, i 

executar les funcions delegades pels òrgans de govern. 

 

 

REQUISITS DELS CANDIDATS 

 

Acreditar formació adequada i coneixements suficients per al desenvolupament de 

les responsabilitats pròpies del càrrec de direcció de la FJM. 

 

Acreditar experiència professional contrastable en l’àmbit dels museus o centres 

d’art contemporani.  

 

Es valorarà el coneixement de l’obra de Joan Miró, com també el fet d’acreditar 

projectes o publicacions relacionats amb l’artista. 

 

Es valorarà la capacitat de programar exposicions i activitats d’acord amb les 

finalitats de la FJM. 

 

Es valorarà la capacitat de liderar i motivar l’equip humà de la FJM. 

 

Es valorarà el grau de coneixement i les vinculacions amb el medi cultural i artístic 

català, espanyol i internacional. 

 

Demostrar habilitats de lideratge, nivell elevat de capacitat de comunicació i 

negociació, com també determinació de prioritats i presa de decisions.  
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Demostrar capacitat per dirigir la gestió econòmica, comptable i administrativa de la 

FJM, com també per estimular i coordinar iniciatives vinculades amb l’increment de 

recursos propis.  

 

Demostrar capacitat per representar la FJM en l’ampli ventall d’àmbits de les seves 

actuacions, com també per desenvolupar xarxes de relacions i complicitats per 

poder articular projectes. 

 

Tenir la nacionalitat espanyola o d’un país membre de la UE. En la resta dels casos, 

el nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal a Espanya. 

 

Acreditar el coneixement dels dos idiomes cooficials a Catalunya i de l’anglès. Es 

valorarà el coneixement d’altres idiomes. En el cas de no acreditar el coneixement 

dels idiomes cooficials a Catalunya, caldrà aprendre’ls en el termini de dotze (12) 

mesos, requisit que quedarà recollit en el contracte. 

 

 

AVALUACIÓ DELS CANDIDATS 

 

Una comissió d’experts establirà els criteris per a l’avaluació dels mèrits dels 

candidats, d’acord amb els requisits fixats en aquesta convocatòria, i els aplicarà a la 

selecció de candidatures.  

 

En una segona fase, aquesta mateixa comissió farà les entrevistes que cregui 

pertinents i finalment comunicarà la candidatura escollida a la Comissió Delegada de 

la Fundació. La Comissió Delegada presentarà al Patronat una proposta de 

nomenament, que serà sotmesa a votació. La decisió final del Patronat serà 

inapel·lable. 

 

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’EXPERTS  

 

Ferran Barenblit, director del MACBA 

 

Brigitte Léal, directora adjunta del Musée national d’art moderne – Centre Georges 

Pompidou 

 

Anne Umland, conservadora de pintura i escultura del Museum of Modern Art 

(MoMA)   

 

Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 

 

i els membres del Patronat de la Fundació següents: Jaume Freixa, Josep M. 

Coronas, Joan Punyet Miró i Rosa Maria Malet. 
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CONTRACTE I HONORARIS 

 

Contracte d’alta direcció de cinc (5) anys amb possibilitat de renovació per períodes 

de tres (3) anys. En aquest darrer cas també caldrà l’acord del Patronat. 

 

Els honoraris seran l’equivalent als estàndards de museus semblants per als càrrecs 

de direcció general (100.000€ bruts anuals). 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  

 

Curriculum vitae amb els documents acreditatius dels mèrits exposats. 

 

Carta de motivació. 

 

Informe-memòria (màxim 5 pàgines), que contingui una valoració i un diagnòstic de 

la trajectòria de la Fundació fins a la situació actual, i les línies generals del projecte 

que es proposa per als propers anys.  

 

La documentació es podrà presentar en català, castellà i/o anglès a l’adreça de 

correu electrònic directorselection@fmirobcn.org fins a les 24 hores del 21 de 

juliol de 2017.  

 

Si es necessita ampliar la informació disponible a la pàgina web de la FJM 

(www.fmirobcn.org/concursdireccio), es pot contactar amb 

directorselection@fmirobcn.org . 

 

 

CONFIDENCIALITAT 

 

Es garanteix la confidencialitat de la identitat dels candidats que participin en aquest 

procés de selecció, com també de qualsevol de les seves dades personals o 

professionals. Es farà públic exclusivament el nom del candidat seleccionat.   

 

 

Barcelona, a 12 de juny de 2017 
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