
A C T A de la reunió  
del Consell Rector 
del Museu de Badalona 
 
 
Núm. Sessió: 3/2017 
Caràcter: Ordinari 
Data: 21 de juliol de 2017 
Horari: de les 13:00 h a les 13:25 h. 
Lloc: Museu de Badalona 
 
 
Assistents: 
 
Vicepresidenta 
Eulàlia Sabater i Díaz 
 
Vocals 
Antonio Flores Fernández de Córdoba 
Sònia Egea Pérez 
Enric Ferreras Renom 
Joan Carles Lacruz Expósito 
Miguel Ángel Aguayo Pey 
 
Directora 
Margarida Abras i Pou 
 
Membre d’honor 
Joan Villarroya i Font 
 
Secretària 
Elena Leal Beltran 
 

 
Excusen la seva assistència:  
 
La Presidenta, M. Dolors Sabater i Puig i els vocals, Oriol Lladó 
Esteller, Maria de los Ángeles Gallardo Borrega, Joan Walter Fibla i 
Miquel Casulà Masó. 
 
 



 
Ordre del dia: 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR DE DATA 8 DE JUNY DE 2017. 
2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDESSA DE DATA 15 DE 
JUNY. 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 18 DE JULIOL DE 2017 SIGNADA PER 
LA DIRECCIÓ DEL MUSEU DE BADALONA I LA REPRESENTACIÓ DELS 
TREBALLADORS. 
4.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I L’OFICINA DEL SOC.  
5.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 12 DE JULIOL 
D’ENGUANY RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA. 
6.- APROVACIÓ DE L’NCREMENT DE L’1% DE LES RETRIBUCIONS 
SALARIALS PER A L’ANY 2017. 
7.- PROPOSICIONS URGENTS. 

8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 

 
La Secretària dóna per llegida l’acta a què fa referència aquest punt 
de l’ordre del dia conforme la redacció que figura a l’esborrany 
tramès als assistents conjuntament amb la convocatòria d’aquesta 
reunió. El sr. Aguayo demana que es rectifiqui el seu cognom que 
no és López Aguayo sinó Aguayo Pey. La secretària pren nota de la 
rectificació.  
 
L’acta és A P R O V A D A per unanimitat. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDESSA DE DATA 
15 DE JUNY. 



 
La Secretària dóna compte de la Resolució de l’alcaldessa de data 15 de 
juny, la part dispositiva de la qual que fa referència al Consell Rector del 
Museu de Badalona es transcriu a continuació:  
 

QUART. Cessar el senyor Jordi Ballesteros Ventura com a membre del Consell 
rector de l’organisme autònom Museu de Badalona en representació del Grup 
Municipal de Convergència i Unió. 
CINQUÈ. Nomenar el senyor Miquel Casulà Masó com a membre del Consell rector 
de l’organisme autònom Museu de Badalona en representació del Grup Municipal de 
Convergència i Unió. 
SISÈ. Conseqüentment, la composició del Consell rector de l’organisme autònom 
Museu de Badalona és la següent: 
Presidenta:  M. Dolors Sabater i Puig 
Vicepresident/a: Eulàlia Sabater Díaz 
Consellers/es:  Joan Walter Fibla 
   Sònia Egea Pérez 
   Antonio Flores Fernández de Córdoba 
   Enric Ferreras Renom 
   Joan Carles Lacruz Expósito 
   Oriol Lladó i Esteller 
   M. Ángeles Gallardo Borrega 
   Miquel Casulà Masó 
   Miguel Ángel Aguayo Pey 

 

La Vicepresidenta i la Directora del Museu agraeixen la tasca del Sr. 
Ballesteros i el Consell es dona per assabentat de la resolució. 
 
 

3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 18 DE JULIOL DE 2017 
SIGNADA PER LA DIRECCIÓ DEL MUSEU DE BADALONA I LA 
REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS. 
 
La Vicepresidenta exposa als assistents: 

Identificació de l’expedient 
 
Tipus d’acord:  Aprovació de l’acta de data 18 de juliol de 2017 signada per la 

Direcció del Museu de Badalona i la representació dels treballadors 
del Museu de Badalona.  

Òrgan que resol:  Consell Rector del Museu de Badalona. 
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa 
Interessats: Representant dels treballadors del Museu de Badalona i 

Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Badalona.  
Núm. expedient: 51/P-15/17 
 

 



Antecedents 
En data 18 de juliol de 2017 la direcció del Museu de Badalona i la representació dels 
treballadors signen un acord d’adhesió al pacte entre la representació sindical i representants 
de RRHH de l’Ajuntament de Badalona  
 
Fonaments jurídics 
1. Potestat d’autoorganització dels Ens Locals contemplada a l’article 4.1 a) de la Llei 

7/1985 de Bases del Règim Local. 

2. L’òrgan competent per aprovar aquest acord és el Consell Rector segons el què preveu 
l’article 8 dels Estatuts del Museu de Badalona. 

3. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovats pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva 
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la 
pertinent proposta de resolució. 

En conseqüència considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari i conforme a 
les previsions de l’article 82.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a 
la Vicepresidenta del Museu de Badalona (per resolució de delegació de data 7/10/2015) que 
proposi al Consell Rector, la següent proposta: 

PRIMER.- Aprovar l’acta de data 18 de juliol de 2017 signada per la Direcció del Museu de 
Badalona i la representació dels treballadors del Museu de Badalona, que transcrita 
literalment diu així: 

“Margarida Abras Pou, Directora del Museu de Badalona, i Montserrat Carreras García, representant 
dels treballadors del Museu de Badalona, acorden que, en relació amb el personal que iniciï una 
relació funcionarial o laboral amb motiu d’un relleu es proposa al Consell Rector del Museu 
l’adhesió al conveni de col·laboració signat en data 7 d’abril de 2017 entre l’ajuntament de 
Badalona i Servei d’Ocupació de Catalunya i que a aquest personal que es seleccioni pel SOC no 
resulta d’aplicació allò relatiu a la seva incorporació a les borses d’ordenació curricular per tal d’afrontar 
les necessitats urgents i immediates d’incorporació de personal no permanent que desenvolupava 
l’acord de Ple de 26 de març de 2012, la resolució de fixació de serveis prioritaris de 25 d’abril de 2012 i 
l’acord de Ple de 22 de juliol de 2014.  
 
Si bé les parts han pactat que no resulta d’aplicació la incorporació de determinat personal a les borses 
d’ordenació curricular per tal d’afrontar les necessitats urgents i immediates d’incorporació de personal 
no permanent, pel que fa als efectes que encara desplega l’acord de Ple de 26 de març de 2012, la 
resolució de fixació de serveis prioritaris de 25 d’abril de 2012 i l’acord de Ple de 22 de juliol de 2014, es 
relaciona el personal seleccionat amb anterioritat a la deixada sense efectes de l’acord amb els 
representants sindicals distingint dos tipus de personal pel que fa a la seva forma d’incorporació a) 
aquells que acrediten el seu origen en una borsa de treball, criteri que serà utilitzat per incorporar-se a 
una vacant i b) aquells que acrediten el seu origen en una borsa d’ordenació curricular, que accediran a 
vacants a través dels esmentats acord de Ple de 26 de març de 2012, resolució de fixació de serveis 
prioritaris de 25 d’abril de 2012 i acord de Ple de 22 de juliol de 2014. 
 
La relació dels treballadors amb contracte de relleu que es van incorporar mitjançant ordenació 
curricular és la següent: 
 



RELLEVISTES JUBILATS PARCIALS DATA INICI 
DATA 
FINALITZACIÓ  

FORMA D'ACCÉS 

Izquiano Rentero, Cristina Mota Yuste, Isabel 01/08/2014 10/07/2017 ordenació curricular 

Bissane Garnateo, Jamal Castro Jiménez, Juan 01/10/2013 14/09/2017 ordenació curricular 

Sadurní Puigbó, Núria Padrós Martí, Josefa 31/12/2014 23/11/2017 ordenació curricular 

Forn Perramon, Clara Mayné Amat, Joan 31/12/2014 18/08/2018 ordenació curricular” 

. 

SEGON.- Comunicar el present acord a la representació dels treballadors del Museu de 
Badalona i al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Badalona. 

 
El Consell A P R O V A per 5 vots a favor i 1 abstenció l’acord en els 
termes expressats anteriorment. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I L’OFICINA DEL 
SOC. 
 
La Vicepresidenta exposa als assistents:  

Assumpte: Adhesió del Museu de Badalona al conveni signat 
entre l’ajuntament de Badalona i l’Oficina de 
Treball de Badalona 

Òrgan al qual s’adreça: Consell Rector 
Interessats: Recursos Humans ajuntament de Badalona, 

Oficina de Treball de Badalona i representant dels 
treballadors del Museu de Badalona  

 

 
Antecedents i justificació de la proposta 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya és un organisme autònom de caràcter 
administratiu adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, que té entre d’altres funcions, donar serveis a les persones i a les 
empreses en els àmbits que afecten al treball, és a dir, donar suport a les 
empreses en aquelles matèries que de la seva competència; oferir un marc 
d’igualtat d’oportunitats per a tothom; organitzar, coordinar i avaluar els 
processos formatius de qualificació i certificació de les competències 



professionals de les persones treballadores d’acord amb les normatives 
autonòmica, estatal i europea; i donar resposta a les necessitats d’inserció i 
requalificació de les persones que busquen feina, independentment de la 
seva situació laboral, d’acord amb les necessitats que el mercat laboral 
requereixi en cada moment.  
 
L’Ajuntament de Badalona tenia previst activar un seguit de mesures 
extraordinàries en el cas que sigui necessari procedir de manera urgent al 
nomenament de funcionaris interins i/o a la contractació de personal laboral 
temporal en sectors municipals propietaris, per relleus laborals i per 
programes per part de l’ajuntament de Badalona.  
 
Així, en data 7 d’abril de 2017 l’Ajuntament de Badalona i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya van signar un conveni de col·laboració en els 
processos de selecció i contractació de personal temporal per incorporacions 
urgents, relleus laborals i programes.  
 
Vist l’informe emès per la Direcció del Museu de Badalona de data 18 de juliol de 
2017, on es proposa l’adhesió del Museu de Badalona al conveni signat en data 7 
d’abril de 2017 entre l’Ajuntament de Badalona i Departament de Treball, Afers 
Socials i famílies, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació abans descrit.  

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’article 1r dels Estatuts dels Museu de Badalona (BOPB núm. 281 de 
23/11/1991), on es determina la seva constitució com a organisme autònom 
municipal de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia i pública, 
patrimoni independent, amb drets i obligacions propis i plena capacitat jurídica 
d’obrar, conforme a la legislació local vigent. 
 
D’acord amb l’art. 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en termes concordants 
amb l’art. 111 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i també en 
consonància amb les determinacions de l’art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques i d’altres de 
concordants a part de les quals també ens referirem, els ens locals poden subscriure 
acords, concertar els contractes, els pactes o les condicions que considerin 
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o 
als principis de bona administració, ni tractin sobre matèries no susceptibles de 
transacció, fins al punt que poden tenir la consideració de finalitzadors dels 



procediments administratius, o bé es poden inserir en aquests prèviament, d’una 
manera vinculant o no, a la resolució que els posi fi. 

Els acords objecte del present informe, atenent al seu contingut i a la naturalesa dels 
pactes que s’adopten, han de ser conceptuats i enquadrats jurídicament sota la 
figura legal del conveni de col·laboració interadministrativa que està exclòs i fora de 
l’àmbit regulador de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès que el seu objecte 
no versa sobre les matèries compreses en la regulació de la llei contractual i atès 
que té per objecte establir una relació de cooperació consensual entre 
Administracions Públiques per dur a terme una actuació que ha d’estar encaminada 
pels criteris d’eficiència i servei als ciutadans, finalitat que queda emparada pels 
articles 48 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
Legalment, el conveni interadministratiu de col·laboració, més enllà de les 
bàsiques i genèriques previsions de l’art. 48 de la Llei 40/2015, en l’àmbit 
específicament local, té la seva regulació normativa més pormenoritzada en el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret autonòmic 179/1995, de 13 de juny, que el regula amb complitud en el 
Capítol I del Títol 7, articles 303 al 311, per més que amb rang de llei els 
antecedents legislatius que desenvolupa i que l’emmarquen es trobin a l’art. 57 
de la LRBRL i a l’art. 150 del Text Refós de la LLMRLC entre d’altres preceptes 
concordants. 
La normativa esmentada ha estat complementada per la Llei 26/2010, del 13 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, que regula dins del Títol IX dedicat a les relacions 
interadministratives, en el seu Capítol II, els Convenis de col·laboració (articles 
108 al 112) amb un major grau de detall que el que es contenia en la normativa 
de la qual s’ha fet esment en els precedent apartat. 
De conformitat amb els articles 8è i 26 è dels estatuts del Museu de Badalona 
(BOPB núm. 281 de 23/11/1991), l’òrgan competent per dictar el present acord 
és el Consell Rector del Museu.  
 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa al Consell Rector del Museu de 
Badalona que adopti  per unanimitat de tots els seus membres presents la 
següent:  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- Acordar l’adhesió del Museu de Badalona al conveni de col·laboració 
signat en data 7 d’abril de 2017 entre el Departament de Treball, Afers 



Socials i famílies, mitjançant el Servei Públic d’ocupació, i l’ajuntament de 
Badalona en els processos de selecció de personal temporal per 
incorporacions urgents, relleus laborals i programes que s’adjunta al present 
acord.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al 
Departament de Treball, Afers Socials i famílies, mitjançant el Servei Públic 
d’ocupació, al departament de Recursos Humans de l’ajuntament de 
Badalona i al representant dels treballadors del Museu de Badalona.   
 
El Consell A P R O V A unanimitat l’adhesió al conveni de col·laboració 
signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’oficina del SOC. 
 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 12 DE JULIOL 
D’ENGUANY RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
PROFESSIONALS D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA. 
 
La Directora dona compte d’una Resolució del proppassat 12 de juliol de 
2017, de contractació d’assistència jurídica, la qual es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 
 

Identificació de l'expedient 
 

Tipus de document Informe de motivació, adjudicació i aprovació de la despesa 
  
Interessat Ad Legis Servicios Jurídicos, s.l (CIF: B-65741688) 
  
Tipus de contracte CM-Contracte Menor < 3.005 euros  
Objecte del contracte Contracte menor de serveis professionals per tal d’interposar recurs 

d’apel·lació contra l’arxiu provisional de les actuacions seguides al 
Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Badalona, judici sobre delictes lleus núm. 
386/16-C, derivat de la denúncia interposada per furt contra Jennyfer 
García Rivera 

 
 

Als efectes previstos pels arts. 1, 22, 111 i 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), la sotasignada 
informa sobre la necessitat de la contractació basant-me en la següent argumentació: 

 
Fets 



 
1. Procediment de judici sobre delictes lleus núm. 386/16-C, derivat de la denúncia interposada 
per furt contra Jennyfer García Rivera, Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Badalona. 
 
2. Resolució de l’alcaldessa de data 26.11.2016 per la qual es designa al despatx professional 
Ad Legis Servicios Jurídicos, s.l (CIF: B-65741688)  el contracte menor de serveis professionals 
per tal de facilitar assistència jurídica i judicial al Museu de Badalona i en nom i representació del 
mateix a la seva Directora, la Sra. Margarida Abras Pou en el procediment sobre delictes lleus 
que se’n derivi de la denúncia interposada per furt contra Jennyfer García Rivera en la Fase 
d’Instrucció i en la Fase de Judici Oral del procediment penal esmentat.  
 
3. En data 22 de juny de 2017 els advocats del despatx professional Ad Legis Servicios 
Jurídicos, s.l comuniquen al Museu de Badalona, el finiment del termini per apel·lar l’arxiu 
provisional de les actuacions. Atès que en relació a l’assistència jurídica i judicial l’encàrrec a 
aquest despatx no cobria una segona instància.  
 
4. Es fa necessari la contractació externa davant la manca de recursos humans especialitzats 
propis al servei de l’Ajuntament per dur a terme la defensa judicial referenciada, atesa la 
complexitat d’aquest assumpte, la necessitat d’especialitat tècnica que es requereix i la 
necessitat urgent per a la defensa del procediment.  
 
5. Consultat amb la Unitat Funcional de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Badalona, i 
donada la necessitat urgent per a la defensa del procediment, es va demanar pressupost a 
Ad Legis Servicios Jurídicos, s.l. L’advocada de la firma, la Sra. Pilar Rodrigo García-
Calderón, té acreditada gran solvència professional en aquest àmbit jurisdiccional. Igualment 
es fa per tal d’interposar recurs d’apel·lació contra l’arxiu provisional de les actuacions.  
 
5. Aquesta proposta de contractació, doncs, es motiva en el fet que l’esmentada advocada té 
acreditada una trajectòria i experiència professional en la defensa de l’Ajuntament de 
Badalona en altres procediments judicials de l’àmbit penal.  

 
6. La Sra. Pilar Rodrigo García-Calderón, advocada de la firma Ad Legis Servicios juridicos, 
S.L., trametia al Museu proposta de Serveis Professionals de data 23.06.2017, per a la 
interposició de la 2ª instància. 

 
7. Per tot això la proposta de contractació es va motivar en base a trajectòria i experiència  
professional de la lletrada i en la proposta econòmica presentada. 

 
8. Consta en l’expedient Resolució d’inici d’expedient de contractació, de la Presidenta del 
Museu de data 23.06.2017, sobre la procedència d’iniciar expedient per a la contractació 
externa dels serveis de defensa de l’Ajuntament en l’esmentat procediment penal amb 
caràcter d’urgència. 
 

10. El pressupost lliurat per l’esmentada empresa ascendeix a 400 euros (iva al 21% exclòs). 
 



11. Consta en l’expedient Resolució de la Presidenta del Museu de data 25.11.16, per la qual 
s’adjudicava a Ad Legis Servicios juridicos, S.L, el contracte menor de serveis  per la 
representació i defensa del Museu de Badalona en el procediment sobre delictes lleus que se’n 
derivi de la denúncia interposada per furt contra Jennyfer García Rivera en la Fase d’Instrucció i 
en la Fase de Judici Oral del procediment penal t.  
 
12. En data 11 de novembre de 2016 el Jutjat d’instrucció núm. 5, en el procediment de judici 
sobre delictes lleus 386/2016-C va acordar el sobreseïment i arxiu provisional de les 
actuacions. Contra aquest es pot interposar recurs de reforma i subsidiari d’apel·lació.  

 

13. En aquests moments es fa necessària la contractació externa per a l’apel·lació de l’arxiu 
provisional de les actuacions referides. Davant la manca de recursos humans especialitzats 
propis al servei de l’Ajuntament i del Museu de Badalona per dur a terme la defensa judicial 
referenciada, atesa la  complexitat d’aquest assumpte, la necessitat d’especialitat tècnica que 
es requereix i la necessitat urgent per a la defensa del procediment es fa necessària la 
contractació externa.  
 
14. A més a més es creu convenient la intervenció de la mateixa lletrada.    
 
15. I, per tot això es dicta Resolució d’inici d’expedient, de data 23.06.17, de la Presidenta del 
Museu, sobre la procedència d’iniciar expedient per a la contractació externa dels serveis de 
defensa del Museu de Badalona en l’esmentat procediment. 
 
16. Així, consta a l’expedient proposta de serveis professionals de data 23.06.17 d’Ad Legis 
Servicios jurídicos, S.L, per la direcció i defensa del Museu de Badalona al recurs de 
d’apel·lació a interposar contra el sobreseïment i arxiu provisional al procediment de judici sobre 
delictes lleus 386/2016-C. Els honoraris es pressuposten en l’import de 484 euros (iva al 21% 
inclòs). Els honoraris inclouen la interposició del recurs d’apel·lació i les despeses de 
prestació del servei. 

 
 Es liquidarà de la següent manera: 100% més IVA, a la notificació de la resolució que 

resolgui el recurs d’apel·lació.  
 

17. La despesa originada per aquest contracte anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent  del pressupost 2017, en pròrroga del de 2016: 
 
Aplicació pressupostària Id.Operació Núm.Operació Import 

0/3331/22799 RC 72017000000784 484,00 

 
 
Fonaments de dret  
 
1. Pel que fa a l’objecte de contractació estem davant d’un contracte de serveis de 
conformitat amb allò que s’estableix a l’article 10 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.  



 
2. Segons l’article 138.3 del TRLCSP es consideren contractes menors els contractes de 
serveis d’un import inferior a 18.000 Euros, IVA exclòs, de conformitat amb el que es disposa 
a l’article 88 del TRLCSP.  
 
3. D’acord amb l’article 111 del TRLCSP, en els contractes menors definits en l’article 138.3 
de la TRLCSP, la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la despesa i al 
incorporació de la factura corresponent.  
 
4. En la part de fets d’aquest informe es proposa la contractació Ad Legis Servicios Jurídicos, 
s.l (CIF: B-65741688)  per un import total de 484 euros (IVA al 21% inclòs).  
 
5. Segons determinen l’article 185 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 
(RDLEG 2/2004, de 5 de març), l’article 60 del RD 500/1990 i l’article 8 dels estatuts del 
Museu de Badalona vigents, l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és el Consell 
Rector. Atès que el termini per recórrer el sobreseïment i arxiu provisional de les actuacions, 
finalitza en data d’avui, cal declararar la urgència de la contractació i conseqüentment, en 
virtut de l’article 19è dels Estatuts del Museu de Badalona, la Presidenta pot exercir les 
accions judicials i administratives en cas d’urgència donant-ne compte al Consell Rector en la 
seva primera sessió.  
 
 
Conclusió i proposta de resolució  
 

En conseqüència, considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari en relació amb 
la tramitació d’aquest expedient, es proposa a la Presidenta del Museu de Badalona que 
resolgui conformement en relació amb la següent proposta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Ad Legis Servicios Jurídicos, s.l (CIF: B-65741688)  el contracte 
menor de serveis professionals per a la interposició de recurs d’apel·lació contra el sobreseïment 
i arxiu provisional del procediment de judici sobre delictes lleus núm. 386/16-C, tramitat al jutjat 
d’Instrucció núm. 5 de Badalona.  
 
Segon.- Aprovar la despesa derivada d’aquest contracte per un import total de  484 euros 
(IVA al 21% inclòs). 
 
Tercer.- L’import de la despesa de 484 euros (IVA al 21% inclòs) anirà a càrrec de la següent  
aplicació pressupostària del pressupost 2017 en pròrroga del de 2016: 
 
Aplicació pressupostària Id.Operació Núm.Operació Import 

0/3331/22799 RC 72017000000784 484,00 

 
Quart.- Notificar aquesta resolució a Ad Legis Servicios Jurídicos, s.l i comunicar-la a la 
Intervenció i Tresoreria Municipal. 

 



El Consell es dona per assabentat de la resolució de la Vicepresidenta de 
data 12 de juliol de 2017, transcrita anteriorment. 
 
 
6.- APROVACIÓ DE L’NCREMENT DE L’1% DE LES RETRIBUCIONS 
SALARIALS PER A L’ANY 2017. 
 
La Directora exposa la conveniència d’aprovar l’increment de l’1% de les 
retribucions dels treballadors del Museu, proposta que es transcriu 
íntegrament a continuació: 

 

ASSUMPTE: Actualització dels diversos conceptes salarials del personal al servei del Museu de 
Badalona, d’acord amb les prescripcions de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 , 
i que es basa en les següents consideracions: 
 

1. La Llei 3/2017 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 estableix en el seu article 18 
les normes que han de seguir totes les Administracions Públiques en matèria salarial, per tal 
de procedir a les actualitzacions retributives anuals del personal al seu servei. 

2. En aquest sentit s’estableix que les retribucions del 2017 no podran experimentar un increment 
global superior al 1% respecte les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació. 

3. Per tant, es fa necessari que el Consell Rector del Museu de Badalona, d’acord amb allò que 
disposa l’article 8è dels seus Estatuts, aprovi l’actualització de les retribucions per a l’any 2017 
en el percentatge establert a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017. 

4. La nova actualització de retribucions serà efectiva a partir del dia 1 de gener de 2017. La 
sotasignada informa que hi ha consignació suficient a al pressupost del Museu de Badalona de 
2017 per atendre el cost de l’esmentat increment salarial del 1% durant tot l’exercici. 

 
És per això que es proposa presentar al Consell Rector la següent proposta d’acord, previ l’informe 
favorable de la Intervenció municipal.  
 
Primer.- Aprovar un increment de les retribucions del personal laboral al servei del Museu de Badalona 
de l’1% en relació a les de l’any 2016, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017. 
  
Segon.- Establir les quanties dels diferents conceptes retributius a percebre durant l’any 2017 pel 
personal  laboral per aplicació del que es preveu a l’apartat anterior, d’acord amb el detall següent: 
 
a) Sou base i triennis 
 
Grup/subgrup 

de classificació 
Sou base 
Quantia 
mensual 

(en euros) 

Sou base 
Quantia paga 

extra 
(en euros) 

Triennis, 
Quantia 
mensual 

(en euros) 

Triennis, 
Quantia  

paga extra 
(en euros) 

A1 1.131,36 698,13 43,52 26,85 

A2 978,26 713,45 35,48 25,87 

C1 734,51 634,82 26,85 23,19 

C2 611,31 605,73 18,27 18,09 



E 559,50 559,50 13,75 13,75 

 
b) Complement de destinació 
 

Nivell 
Quantia mensual (en 

euros) 

11 242,40 

14 311,16 

16 356,97 

18 402,73 

20 448,55 

24 594,64 

27 811,85 

30 988,23 
 
c) Complement específic 
 

Lloc de treball 
Quantia 
actual 

Quantia  
mensual (en 

euros) 

Direcció  1.569,84 1585,54 

Coordinador/a de Programes  939,66 949,06 

Cap de departament d'Arxiu Històric 939,66 949,06 

Cap de departament de Difusió 939,66 949,06 

Cap de departament de Recerca i Conservació 939,66 949,06 

Tècnic superior Arqueòleg 786,38 794,24 

Tècnic superior Difusor  786,38 794,24 

Tècnic mitjà d’atenció al públic 769,40 777,09 

Administratiu especialitzat 502,20 507,22 

Administratiu en gestió comptable 502,20 507,22 

Oficial d’oficis 322,14 325,36 

Cap de manteniment i consergeria 841,10 849,51 

Auxiliar tècnic especialitzat 322,14 325,36 

Ordenança 458,91 463,50 

   
 



 d) Complement per prolongació de jornada 
 

 
Grup/subgrup de classificació 

Quantia 
mensual 

(en euros) 
A1 178,52 
C1 117,31 
C2 104,05 
E 94,87 

 
 
    e) Hores extraordinàries 
 

Grup Normal Nocturnes/festiu 

A1 
20,57 41,14 

A2 
16,43 32,86 

C1 
13,46 26,90 

C2 
11,95 23,88 

E 
11,95 23,88 

 
 

La Vicepresidenta exposa als assistents que l’aplicatiu informàtic de 
l’Ajuntament per a nòmines i d’endarreriments son diferents i és per això 
que la proposta d’aquests es portarà a un altre Consell. 
 
l el Consell A P R O V A per unanimitat l’increment de l’1% de les 
retribucions salarials. 
 
 
8.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No es proposen. 
 

9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
En el torn obert de precs i preguntes la Directora del Museu informa als 
assistents que regularment es venen més de 800 exemplars de L’Abans. 
Encara s’estan recollint fotos de temes pendents, com per exemple, 
urbanisme.  
 
En aquests moments pren la paraula el Sr. Aguayo per felicitar a la Directora 
del Museu per la tasca realitzada i molt especialment per l’exposició 



celebrada amb motiu del centenari del naixement d’ Elisa Reverter i López, i 
les Nits d’Estiu a l’Anís del Mono.  
 
La Vicepresidenta pregunta el mínim de persones necessàries per a les 
visites organitzades a la fàbrica de l’Anís del Mono i la Directora respon que 
un mínim de 20 persones. Aquest any s’obrirà tres dies extres (el cap de 
setmana de l’Open House i un tercer dia per a una activitat dels usuaris de 
biblioteques). La Directora vol expressar que la fàbrica de l’anís obrirà i no 
cobrarà les hores extres del vigilant. 
 

I, no havent-hi altres temes a tractar, la Vicepresidenta dona per 
aixecada la sessió. 
 
 
 
Vistiplau 
La Vicepresidenta 

N’he pres raó 

La Secretària delegada 
  
  
  
Eulàlia Sabater i Díaz   Elena Leal Beltrán 
 


