BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN CONCURS INTERNACIONAL
PER A PROVEIR LA PLAÇA DE GERENT/A DE
L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE

Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe (en endavant Fundació Mies)
La Fundació Mies, amb domicili a Barcelona, és una Entitat Pública Empresarial
participada al 100% per l'Ajuntament de Barcelona i governada mitjançant un
Consell d'Administració integrat per:
- Ajuntament de Barcelona
- Generalitat de Catalunya
- Ministerio de Fomento
- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
- Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
- Fira de Barcelona
- Museum of Modern Art (MoMA)
- Stiftung Preußischer Kulturbesitz
La Presidència de la Fundació Mies la ostenta actualment la Tinença d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
La Fundació es regeix pels estatuts aprovats amb data d’11 de novembre de 2009 i
publicats el 17 de novembre en el B.O.P. de Barcelona.
Objectius de la Fundació Mies
A títol indicatiu, els objectius estatutaris de la Fundació Mies són els següents:
•
•

La conservació, ús i administració del Pavelló Alemany de l’Exposició
Internacional de Barcelona del 1929, ubicat al Parc de Montjuïc.
L’impuls i la difusió del debat cultural sobre els problemes de l’arquitectura
contemporània, des de la perspectiva de la seva condició urbana.

•

•

•
•

•

La formació d’una col·lecció i d’un fons arxivístic documental i bibliogràfic
d’arquitectura, centrat en l’obra de Ludwig Mies van der Rohe i en
l’arquitectura moderna i contemporània.
L’organització i foment de premis, cursos, cicles, simposis, exposicions,
publicacions, estudis i totes aquelles activitats que puguin contribuir a la
consecució dels objectius culturals i ciutadans citats anteriorment.
L’organització d’activitats culturals que fomentin la visita al Pavelló i donin lloc
a la relació i diàleg d’altres disciplines amb l’arquitectura.
L’atenció a les activitats i caràcter internacional, en l’àmbit dels objectius
anteriors, que permetin situar la Fundació Mies als circuits culturals europeus
i internacionals.
La potenciació de les relacions entre la cultura i el món universitari,
promovent vincles que facilitin la interacció entre el món universitari i la vida
cultural.

Aquests objectius s’aconsegueixen mitjançant el desenvolupament de tres
estratègies:
•

•

•

La recerca, debat i difusió de l’arquitectura contemporània europea amb el
Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies
van der Rohe, les exposicions, publicacions, debats i col·laboració amb
universitats. La Fundació Mies és una entitat amb vocació internacional
gràcies a la xarxa d'institucions, col·legis, universitats i professionals de
l'arquitectura que col·laboren amb la Fundació Mies i amb qui la Fundació
Mies manté una estreta relació.
L’ampliació millora i explotació del fons arxivístic documental referent de
l’arquitectura europea. La Fundació Mies disposa d'un arxiu amb gairebé
3.000 obres construïdes a Europa en els últims 25 anys.
El manteniment, explotació i ús del Pavelló Mies van der Rohe aproximantlo a la ciutadania de Barcelona, als turistes i als professionals de tot el món,
permetent la seva reinterpretació per artistes i arquitectes famosos mitjançant
intervencions.

En resum la Fundació Mies es presenta com una plataforma amb la missió principal
d’inspirar al món a través de l’arquitectura. Defensa, impulsa i promou activitats
relacionades amb la bona arquitectura per a potenciar-la com a eix estratègic en la
millora de les ciutats, la qualitat de vida de les persones i l’enriquiment cultural.

Addicionalment la Fundació Mies ha de donar resposta als reptes que presenta la
societat a l’arquitectura avui en dia (la seva funció social, la transversalitat amb
altres disciplines, la sostenibilitat, la visió de gènere, la millora de la vida quotidiana,
la participació i la relació amb els diferents actors com són veïns, usuaris i d’altres),
entenent l’arquitectura com l’entorn construït que configura la ciutat.
Marc econòmic i organitzatiu de la Fundació Mies
Els recursos financers de què disposa la Fundació Mies provenen del
desenvolupament de les activitats pròpies de la Fundació vinculades a l'explotació
del Pavelló, de les relacionades amb el Premi d’Arquitectura Contemporània de la
Unió Europea – Premi Mies van der Rohe i l'arxiu documental, i de les aportacions
realitzades directament per les entitats que formen part del Consell d'Administració
de la Fundació Mies.
El pressupost de la Fundació Mies per l'any 2015 ha estat de dos milions d'euros
aproximadament. La Fundació Mies te actualment una plantilla de personal propi de
quinze persones, col·laboradors habituals dins del món de l'arquitectura i el disseny,
i disposa regularment de becaris pel desenvolupament dels seus projectes.
Funcions del Gerent/a de la Fundació Mies
Les funcions contemplades en els estatuts son les següents:
•

•
•
•
•

Aprovar despeses i disposició de béns i fons propis i contractes en quantia
inferior al 10% dels recursos ordinaris de l’estat de previsió d’ingressos i
despeses de la Fundació.
Representació, administració i gestió ordinària de la Fundació.
Informar regularment al Consell d’Administració i/o al president de la seva
actuació, així com executar els acords del Consell d’Administració.
Proposar l’estructura organitzativa necessària, contractar personal i
determinar la seva retribució.
Exercir les altres funcions que el Consell d’Administració li atorgui o que es
derivin dels estatuts.

Addicionalment, el/la gerent/a de la Fundació Mies ha de ser capaç de:

•
•
•
•
•
•

Proposar nous programes i projectes pel desenvolupament les línies
estratègiques de la Fundació Mies.
Desenvolupar les relacions de la Fundació Mies amb altres institucions
internacionals públiques o privades, locals o internacionals.
Identificar noves fonts de finançament per a la Fundació Mies.
Supervisar la correcta explotació del Pavelló Mies van der Rohe.
Generar opinió crítica pròpia des de la Fundació Mies sempre alineada amb
els seus objectius fundacionals.
Realitzar propostes i donar resposta als reptes actuals de l’arquitectura dins
de la societat

Requeriments dels candidats/es
El/La Gerent/a podrà ser un funcionari de carrera o laboral de les Administracions
Públiques o una persona del sector privat, en tots el casos amb titulació superior i en
el cas del sector privat, a més amb experiència professional mínima de cinc anys. Es
valorarà que pugui acreditar experiència en la gestió o col·laboració amb centres o
institucions locals i internacionals de l’àmbit cultural valorant-ne especialment si
aquests han estat vinculats a l’arquitectura. Amb aquests requeriments es pretén
garantir que la Fundació Mies mantingui el seu prestigi internacional i el
desenvolupament dels objectius abans detallats.
És requeriment indispensable disposar de la nacionalitat espanyola o d’un país
membre de la UE i ha d'acreditar el domini de les llengües cooficials a Catalunya i de
l’anglès, valorant-se també el coneixement d’altres llengües europees.
Els/les candidats/es han de demostrar la seva capacitat de lideratge, de comunicació
i d’interrelació, així com de planificació i presa de decisions. Es valora molt
especialment la capacitat de gestionar i motivar l’equip humà que treballa a la
Fundació Mies.
Es valorarà la capacitat de representar la Fundació Mies en tots els àmbits i de
construir i desenvolupar relacions tant locals com internacionals.
També es valorarà el grau de coneixement de què disposi de l’arquitectura
contemporània i moderna europea.

Es considerarà del candidat/a la seva sensibilitat i vinculació en la promoció
d'activitats vinculades a la sostenibilitat, la ciutadania i el medi ambient.
Criteris de valoració dels candidats/es
El sistema de provisió de la posició serà de lliure designació en base a la
documentació curricular aportada i la valoració en particular de:
a) l’experiència professional en centres o institucions
b) els treballs publicats, conferències i actes en què hagi participat, i les
distincions que hagi rebut
c) el domini de les llengües recollides en l'apartat de requeriments
d) el coneixement de l’arquitectura moderna i contemporània europea
e) la capacitat d’interrelació, de comunicació i de representació, tant a nivell
local com internacional
f) la capacitat de lideratge d’equips i projectes
g) les propostes realitzades pel candidat/a a desenvolupar en un futur per la
Fundació
Honoraris i contracte
La remuneració de la posició de Gerent/a de la Fundació Mies van der Rohe serà de
60.000 Euros bruts l’any.
La vinculació entre la Fundació Mies van der Rohe i el/la candidat/a es formalitzarà
mitjançant el seu nomenament pel president de la Fundació Mies i a través d'un
contracte d'alta direcció. La incorporació de la persona es preveu per la primavera
del 2016.
Procediment
Els/les candidats/es hauran de presentar el següents documents (en català, castellà
i anglès) a la Fundació Mies van der Rohe carrer Provença 318 principal 2a en sobre
segellat i indicant “convocatòria Gerent/a Fundació Mies”:
-

carta de presentació dirigida a la Fundació Mies (màxim dos fulls)
currículum vitae (màxim tres fulls) i documents que acreditin l’experiència i
mèrits descrits (annexes)

-

informe sobre el projecte de la Fundació Mies descrivint els trets que
considera més rellevants a desenvolupar en el futur.

Les sol·licituds es podran presentar fins a les 14 hores del dia 7 de març de 2016.
Les sol·licituds seran analitzades en una primera fase d’avaluació de mèrits per una
comissió delegada d’experts constituïda per aquest motiu formada per set membres
designats per la Presidència de la Fundació Mies, que seleccionaran les propostes
que passaran a una segona fase en la què es podrà entrevistar als candidats/es si la
comissió ho considera necessari. La comissió proposarà a la presidència la millor
candidatura pel seu nomenament com a Gerent/a.
Comissió Delegada d’Experts
S’anomena la següent Comissió delegada d’experts per avaluar les candidatures:
-

Presidenta de la Fundació Mies, Sra. Janet Sanz
Director de la ETSAB, Sr. Jordi Ros
Degà del COAC, Sr. Lluis Comerón
Director del Deutsches Architektur Museum i membre del Comitè Assessor
del Premi, Sr. Peter Cachola
Gerent d’Ecologia Urbana, Sr. Jordi Campillo
Gerent adjunt d’Urbanisme i Infraestructures, Sra. Aurora López
Suport a la Comissió Delegada d’Experts, Sr. Antoni Garijo

Règim de contractació i incompatibilitats
El desenvolupament de la posició de Gerent/a de la Fundació Mies van der Rohe és
incompatible amb altres activitats que puguin afectar en la seva dedicació a la
Fundació Mies o en l'efectivitat del compliment de les seves funcions.
Publicitat
La convocatòria es publicarà als mitjans de la Fundació i de l’Ajuntament de
Barcelona així com a d’altres mitjans de premsa, podent els interessats obtenir més
informació accedint a la web de la Fundació (www.miesbcn.com) o dirigint un correu
electrònic a secmies@miesbcn.com

Confidencialitat
Es garanteix la confidencialitat de la participació dels candidats/es que participin en
el procés de selecció, així com qualsevol de les dades personals o professionals que
hagin compartit, fent únicament públic el nom del candidat/a guanyador.

Barcelona, 15 de febrer de 2016

Janet Sanz Cid
Presidenta
E.P.E. Fundació Mies van der Rohe

