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COMUNICAT 

  

 

 

El Patronat de la Fundació Joan Miró convoca un procés de selecció per a 

la Gerència de la institució. 

 

La comissió que valorarà els candidats està formada per membres 

del Patronat de la Fundació Joan Miró (inclosos els patrons 

proposats per les Administracions públiques), pel seu director i un 

expert extern. 

 

S’acceptaran candidatures fins al 23 de setembre de 2021. 

 

 

Barcelona, 8 de setembre de 2021. El Patronat de la Fundació Joan Miró ha 

aprovat les bases del procés de selecció per a la Gerència de la institució. El procés de 

recepció de candidatures s’obre avui, 8 de setembre de 2021, i es tancarà el 23 de 

setembre de 2021. La persona que assumeixi la nova gerència haurà de dirigir 

l’administració de la Fundació Joan Miró amb l’objectiu d’executar els acords del 

Patronat, col·laborar amb la Direcció de la institució en la concreció i el 

desenvolupament dels programes i activitats; assumir la seva gestió econòmica, de 

recursos humans i de béns, i de la contractació de la Fundació Joan Miró.  

 

Les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per 

constatar i ampliar la informació del curriculum vitae i la carta de motivació, així com 

per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals. Una comissió 

formada per membres del Patronat de la Fundació Joan Miró (inclosos els patrons 

proposats per les Administracions públiques), pel seu director i un expert extern 

decidirà la persona seleccionada.  
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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER 

A LA GERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

  

 

 

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

 

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

representants internacionals de diferents sectors i del món artístic, així com 

representants de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri 

de Cultura. 

 

Creada pel mateix artista, la Fundació Joan Miró 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.  

  

FUNCIONS DE LA GERÈNCIA 

  

• Dirigir l’administració de la Fundació amb l’objectiu d’executar els acords 

del Patronat.  
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• Col·laborar amb la Direcció de la Fundació en la concreció i el 

desenvolupament dels programes i activitats.  

• Assumir la gestió econòmica de la Fundació: preparació dels 

pressupostos, rendició de comptes, gestió comptable, col·laboració amb 

els sistemes de control, etc.  

• Gestió de personal. Assumir la direcció gerencial del personal.  

• Gestionar els béns de la Fundació i el seu inventari.  

• Gestionar la contractació de la Fundació.   

  

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES 

  

Es requereix una llicenciatura o grau universitari, preferiblement en l’àmbit econòmic. 

  

Es requereix experiència professional en posicions de gestió de recursos (àmbits 

econòmic, administratiu i de recursos humans) d’una entitat pública o pública-privada, 

preferiblement de l’àmbit cultural.  

  

Es requereix capacitat per dirigir la gestió econòmica, comptable i administrativa de la 

Fundació, així com també per estimular i coordinar iniciatives vinculades amb 

l’increment de recursos propis. 

  

Es requereix el coneixement del català, castellà i anglès a un nivell fluid. Es valorarà, a 

més, el coneixement d’altres idiomes. 

  

Es valorarà a més experiència en treball per projectes i gestió del canvi. 

 

Es valoraran coneixements empresarials i de negoci, així com experiència en l’àmbit 

internacional.   

 

Es valorarà experiència en gestió de finançament propi i extern, així com fundraising.  

  

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

  

Haurà de demostrar habilitats de lideratge, un nivell elevat de capacitat de comunicació 

i negociació, així com també determinació de prioritats i presa de decisions. 
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AVALUACIÓ DE LES CANDIDATURES 

  

La Fundació Joan Miró comptarà amb el suport d’una firma de consultoria en 

l’avaluació de les candidatures. Les persones candidates podran ser convocades a una 

entrevista personal per constatar i ampliar la informació del curriculum vitae i la carta 

de motivació així com per valorar els aspectes relacionats amb les competències 

professionals. 

  

Una comissió d’experts farà les entrevistes que cregui pertinents i decidirà la persona 

seleccionada. 

  

MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’EXPERTS 

  

La Comissió d’Experts està formada per membres del Patronat de la Fundació Joan 

Miró (inclosos els patrons proposats per les Administracions públiques), pel seu 

director i un expert extern.  

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

  

Curriculum vitae i carta de motivació 

  

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

electrònic selecciogerencia@fmirobcn.org fins a les 24 hores del 23 de setembre de 

2021. 

 

CONTRACTE I HONORARIS 

 

A la persona seleccionada se li oferirà un contracte d’alta direcció amb la Fundació 

Joan Miró amb una retribució bruta anual de 80.000 euros.  

 

CONFIDENCIALITAT 

 

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

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

professionals. Es farà públic exclusivament el nom de la persona seleccionada. 

 

Barcelona, 8 de setembre de 2021 

mailto:selecciogerencia@fmirobcn.org

