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A C T A de la reunió 
del Consell Rector 
del Museu de Badalona 
 
Núm. sessió: 1/2021 
Caràcter: ordinària 
Data: 22 de febrer de 2021 
Horari: de les 12,10 h a les 13:02 h 
Lloc: sessió telemàtica 
 
Assistents: 
 

 Vicepresidenta 
Rosa Bertran Bartomeu 
 
Vocals 
Consellers/es  
Amanda Feria Chica 
Rosa del Amo Hernández 
Florencia Badia Aviñó 
Miguel Ángel Aguayo Pey 
Raquel López Hurtado 
Eduard Puig Bordera 
Rafael Lamuedra Zafra 
Jordi Casals Garí 
 
Directora 
Margarida Abras i Pou 
Secretària 
Elena Leal Beltrán 
 
Ha excusat la seva assistència el Sr. Antonio Flores Fernández de Córdoba 
 
Ordre del dia: 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 21 DE 
DESEMBRE DE 2020. 

2. APROVAR L’INCREMENT PER A L’ANY 2021 DEL 0,9% DE LES RETRIBUCIONS DE TOT EL 
PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA (EXP. PER-2/21). 

3. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA FÓRMULA DE CÀLCUL DEL CRITERI ESPECIAL 
RENDIMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT DELS TREBALLADORS DEL MUSEU DE 
BADALONA PER A L’EXERCICI 2021 (EXP. NÚM. PER-3/21). 

4. APROVAR EL PROGRAMA 2021. 
5. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020. 
PROPOSICIONS URGENTS. 
PRECS I PREGUNTES. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 21 DE 
DESEMBRE DE 2020. 
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La Secretària dona compte de l’acta de la sessió del Consell anterior, celebrada el dia 21 de desembre de 
2020, que és trobada conforme i A P R O V A D A per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
 
2. APROVAR L’INCREMENT PER A L’ANY 2021 DEL 0,9% DE LES RETRIBUCIONS DE TOT EL 
PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA (EXP.PER-2/21). 
 
La Direcció explica l’aprovació de l’expedient d’increment del 0,9% de les retribucions del personal al servei 
del Museu en els següents termes:  
 
“Vist l’informe-proposta d’acord emès en data 10 de febrer de 2021 que transcrit literalment diu:  
 

«Antecedents 

 

1. L’article 18.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 
(publicada en el Butlletí General de l’Estat de 31 de desembre de 2020) regula l’increment que podran 
experimentar les retribucions del sector públic durant l’any 2020 de la següent manera: 
«Dos. En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 
incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como 
a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto 
a los de 2020. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, 
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer 
determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector 
público». 

2 Acord del Ple de l’Ajuntament de data 8 de febrer de 2021 que aprova l’esmentat augment retributiu amb efectes 

1 de gener de 2021 a les retribucions íntegres, bàsiques i complementàries de tot el personal al seu servei.  
 
Atès que l'acord de Ple, en el punt dispositiu setè autoritza els organismes autònoms, les societats mercantils i 
els consorcis del sector públic municipal per a l’aplicació de l’increment del 0,9% amb efectes 1 de gener de 2021 
a les retribucions íntegres, bàsiques i complementàries de tot el personal al seu servei, amb el ben entès que es 
farà efectiu en el moment en què cada ens adopti l’acord corresponent en compliment de la normativa vigent, 
sempre que comptin amb la corresponent consignació pressupostària. 
 
3. Per tant, en base a tot l’anterior, i seguint les instruccions rebudes pel departament de Servei de planificació i 
recursos humans de l’Ajuntament de Badalona i donat que l’aplicatiu informàtic per elaborar la nòmina del Museu 
és el mateix que el de l’Ajuntament, es fa necessari que, a la major brevetat possible, el Consell Rector del Museu 
aprovi l’increment de les retribucions per a l’any 2021 en els percentatges establerts en la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre, en relació a les existents per a l’any 2020 de tots els conceptes actualitzables.  
 

4. Atès que existeix consignació suficient, via vinculació, en les aplicacions pressupostàries del Capítol 1 

(despeses de personal) del vigent pressupost del Museu de 2021, en prorroga de 2019, per atendre el cost de 

l’esmentat increment salarial del 0,9% durant tot l’exercici amb efectes d’1 de gener de 2021 amb el següent  

detall:  
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Saldo inicial 
pressupost en 
pròrroga de 
2019 

Despesa 
estimada de 
gener a 
desembre 

Saldo estimat 
a 31/12 

O12O4MUS/3331/10100 Retribucions bàsiques pers directiu 15.539,45   15.539,45 

O12O4MUS/3331/10101 Retribucions compl pers directiu 37.165,70   37.165,70 

O12O4MUS/3331/13000 Retrib bàsiq pers laboral 236.824,21 247.997,05 -11.172,84 

O12O4MUS/3331/13001 hores extraordinàries 11.768,00 11.768,00 0,00 
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O12O4MUS/3331/13002 Retrib compl personal laboral 272.866,84 294.211,73 -21.344,89 

O12O4MUS/3331/13004 Indemnitzacions     0,00 

O12O4MUS/3331/13200 Retrib espècie 156 156 0,00 

O12O4MUS/3331/15005 Atres conceptes compl productivitat 63.973,60 62.899,38 1.074,22 

O12O4MUS/3331/15101 Atres gratificacions     0,00 

O12O4MUS/3331/16000 Seguretat social 185.231,06 185.231,06 0,00 

O12O4MUS/3331/16204 Acció social 2.089,60 2.089,60 0,00 

TOTAL CAPÍTOL 1 825.614,46 804.352,82 21.261,64 

 
 
Fonaments de dret 
 

1L’article 11.1 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic (EBEP) en relació al personal laboral, estableix que “És personal laboral aquell que, en virtut de contracte de 
treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació 
laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció de la durada del contracte aquest 
podrà ésser fix, per temps indefinit o temporal. 2. Les Lleis de la Funció Pública que es dictin per desenvolupar 
aquest Estatut establiran els criteris per la determinació dels llocs de treball que poden ser desenvolupats per 
personal laboral, respectant en tot cas allò establert a l’article 9.2”.  
 

2L’article 27 de l’EBEP estableix que “Les retribucions del personal laboral es determinaran de conformitat amb la 
legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació i el contracte de treball, respectant, en tot cas, allò 
establert a l’article 21 del present Estatut”.  
 

3L’article 21 de l’EBEP, relatiu a la determinació de les quanties i dels increments retributius, estableix que “1. Les 
quanties de les retribucions bàsiques i l’increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels 
funcionaris, així com l’increment de la massa salarial del personal laboral, hauran de fixar-se per cada exercici 
pressupostari a la corresponent Llei de Pressupostos. 2. No podran acordar-se increments retributius que 
globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat”. 
 

4Atès que l’article 82 de l’Estatut dels Treballadors regulador del concepte i l’eficàcia dels convenis col·lectius 
estableix que “Els convenis col·lectius, com resultat de la negociació desenvolupada pels representats dels 
treballadors i dels empresaris, constitueixen l’expressió de l’acord lliurement adoptat per ells en virtut de la seva 
autonomia col·lectiva. 2. Mitjançant els convenis col·lectius, i en el seu àmbit corresponent, els treballadors i 
empresaris regulen les condicions de treball i de productivitat; igualment podran regular la pau laboral a través 
de les obligacions que es pactin”. 
 

5La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, estableix que les retribucions del 
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 0,9 per cent amb efectes 
1 de gener de 2021, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes 
de comparació, tant respecte als efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 
  

6Atès que d’acord amb els articles 214 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, la intervenció municipal ha de fiscalitzar prèviament 
aquesta proposta. 
 

7Atès que la competència per aprovar aquestes modificacions de la nòmina de personal de l’organisme autònom, 
d’acord amb allò que disposa l’article 8 dels Estatuts del Museu, correspon al Consell Rector del Museu. 

 
Conclusió  

Segons criteri dels qui subscriuen, en base a la normativa citada, i d’acord amb el que estableix l’article 172 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, no hi ha obstacle d’ordre legal per tal que el Consell Rector del Museu de Badalona adopti 
la següent proposta  i  la converteixi en resolució: 
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PRIMER.- Aprovar l’aplicació i fixar a les retribucions íntegres, bàsiques i complementàries, de tot el personal al 
servei del Museu de Badalona de Badalona contractat en règim de dret laboral, l’increment del 0,9% amb efectes 
d’1 de gener de 2021 tal i com es preveu a l’article 18.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, d’aprovació de 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, d’acord amb el següent detall:  
 
Sou i triennis 
 
Es remet a les quantitats detallades a l’article 18.Cinc.1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre. 
 
Pagues extraordinàries 
 
Cadascuna de les dues pagues (juny i desembre) inclourà les quanties de sou i triennis fixades a l’article 
18.Cinc.2 d’aquesta Llei. 
 
Complement de destí 
 
L’article 22.u.C) d’aquesta Llei especifica els imports d’acord amb el nivell del lloc de treball. 
 
Complement específic 
 
La seva quantia anual s’incrementarà respecte a la vigent a 31 de desembre de 2020 en un 0,9% amb efectes 1 
de gener de 2021, sense perjudici del que estableix l’article 18. set de la llei pel que fa a situacions singulars i 
excepcionals. 
 
Complement de productivitat  
 
Cada organisme públic determinarà, dins del crèdit total disponible, que experimentarà l’increment màxim previst 
en l’article 18.dos, en termes anuals, respecte a l’establert a 31 de desembre de 2020, del 0,9% amb efectes 1 
de gener de 2021, les quanties parcials assignades als seus diferents àmbits orgànics, territorials, funcionals o 
de tipus de lloc. 
 
Gratificacions per serveis extraordinaris. 
 
Es concediran pels departaments ministerials o organismes públics dins dels crèdits assignats a tal fi, que 
experimentaran l’increment màxim previst en l’article 18.dos, en termes anuals, del 0,9% amb efectes 1 de gener 
de 2021 respecte als assignats a 31 de desembre de 2020. 
 
Els complements personals transitoris i provisionals transitoris reconeguts al personal del Museu de Badalona de 
Badalona es regiran per la seva normativa específica i per allò establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre. 

 
SEGON.- Aplicar l’increment individual del 0,9% amb efectes 1 de gener de 2021 de les retribucions de 
conformitat amb l’apartat anterior en la propera nòmina i fer efectius els endarreriments fins el mes anterior en 
una nòmina extraordinària a la major brevetat possible.  

 
TERCER.- Regularitzar, si s’escau, tots els conceptes abonats durant l’any 2021, de conformitat amb l’article 18 
de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, que preveu l’increment del 0,9% amb efectes 1 de gener de 2020. 

 
QUART.- Notificar les següents actualitzacions als legals representants dels treballadors, per tal que hi tinguin 
constància fefaent dels salaris vigents durant l’exercici 2021.» 

Vist que a l’expedient consta informe favorable de la viceinterventora de data 17 de febrer de 2021. 
 
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni 
reglamentari per tal que la Vicepresidenta del Museu de Badalona, proposi al Consell Rector l’aprovació dels següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’aplicació i fixar a les retribucions íntegres, bàsiques i complementàries, de tot el personal al servei del 

Museu de Badalona de Badalona contractat en règim de dret laboral, l’increment del 0,9% amb efectes d’1 de gener de 
2021 tal i com es preveu a l’article 18.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, d’aprovació de mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, d’acord amb el següent detall:  
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Sou i triennis 
 
Es remet a les quantitats detallades a l’article 18.Cinc.1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre. 
 
Pagues extraordinàries 
 
Cadascuna de les dues pagues (juny i desembre) inclourà les quanties de sou i triennis fixades a l’article 18.Cinc.2 
d’aquesta Llei. 
 
Complement de destí 
 
L’article 22.u.C) d’aquesta Llei especifica els imports d’acord amb el nivell del lloc de treball. 
 
Complement específic 
 
La seva quantia anual s’incrementarà respecte a la vigent a 31 de desembre de 2020 en un 0,9% amb efectes 1 de gener 
de 2021, sense perjudici del que estableix l’article 18. set de la llei pel que fa a situacions singulars i excepcionals. 
 
Complement de productivitat  
 
Cada organisme públic determinarà, dins del crèdit total disponible, que experimentarà l’increment màxim previst en 
l’article 18.dos, en termes anuals, respecte a l’establert a 31 de desembre de 2020, del 0,9% amb efectes 1 de gener de 
2021, les quanties parcials assignades als seus diferents àmbits orgànics, territorials, funcionals o de tipus de lloc. 
 
Gratificacions per serveis extraordinaris. 
 
Es concediran pels departaments ministerials o organismes públics dins dels crèdits assignats a tal fi, que experimentaran 
l’increment màxim previst en l’article 18.dos, en termes anuals, del 0,9% amb efectes 1 de gener de 2021 respecte als 
assignats a 31 de desembre de 2020. 
 
Els complements personals transitoris i provisionals transitoris reconeguts al personal del Museu de Badalona de Badalona 
es regiran per la seva normativa específica i per allò establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre. 
 
SEGON.- Aplicar l’increment individual del 0,9% amb efectes 1 de gener de 2021 de les retribucions de conformitat amb 

l’apartat anterior en la propera nòmina i fer efectius els endarreriments fins el mes anterior en una nòmina extraordinària 
a la major brevetat possible.  
 
TERCER.- Regularitzar, si s’escau, tots els conceptes abonats durant l’any 2021, de conformitat amb l’article 18 de la Llei 

11/2020, de 30 de desembre, que preveu l’increment del 0,9% amb efectes 1 de gener de 2020. 
 
QUART.- Notificar les següents actualitzacions als legals representants dels treballadors, per tal que hi tinguin constància 

fefaent dels salaris vigents durant l’exercici 2021.” 
 
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT l’expedient d’increment del 0,9% de les retribucions del personal al 
servei del Museu de Badalona. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA FÓRMULA DE CÀLCUL DEL CRITERI ESPECIAL RENDIMENT 
DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT DELS TREBALLADORS DEL MUSEU DE BADALONA PER A 
L’EXERCICI 2021 (EXP. NÚM. PER-3/21). 
 
La Direcció explica l’aprovació de l’expedient de pròrroga de la fórmula del càlcul especial rendiment del 
complement de productivitat per a l’exercici 2021, en els següents termes: 
 

“Antecedents 
 
I.- En data 16 de febrer de 2021 la Directora del Museu de Badalona va emetre l’informe econòmic que consta a 

l’expedient. 
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II.- En data 16 de febrer de 2021 la Directora i la Secretària delegada del Museu de Badalona van emetre el 

següent informe:  
 

“Antecedents: 
1.- En data 22 de desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar l’acord formalitzat 
entre la seva representació i la de les organitzacions sindicals que integren la Mesa General de 
Negociació en data 17 de desembre de 2015, on s’establien els criteris d’assignació individual del 
complement de productivitat especial rendiment per a l’exercici 2016. 
2.- Atès que en data 29 de novembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament va ratificar l’acord entre les 
representacions de l’Ajuntament i de les representacions sindicals amb majoria a la Mesa General de 
Negociació de data 8 de novembre de 2016, pel que fa a la modificació del criteri d’especial rendiment, 
ER del complement de productivitat, aprovat per acord de Ple de data 22 de desembre de 2015, amb la 
introducció d’un segon tram vinculat al grau d’assoliment dels objectius assignats als programes del Pla 
d’actuació municipal PAM, en el desenvolupament del Pla de Govern 2015-2019, durant el segon 
semestre de 2016 i per l’exercici 2017, per a la implementació gradual de l’avaluació del compliment a 
l’Ajuntament de Badalona. 
3.- Atès que en data 22 de desembre de 2017 el Ple de l’ajuntament va aprovar la pròrroga de la fórmula 
del càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de productivitat dels treballadors de 
l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici 2018.  
4.- Atès que en data 18 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la pròrroga de la fórmula 
del càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de productivitat dels treballadors de 
l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici 2019.  
5.- Atès que en data 19 de desembre de 2019 el Ple de l’ajuntament va aprovar la pròrroga de la fórmula 
del càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de productivitat dels treballadors de 
l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici 2020. 
6.- Atès que en data 8 de gener de 2021 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’acord de pròrroga del 
complement de productivitat de l’any 2020, per a l’exercici 2021. 
7.- Per l’any 2020, l'acord de les representacions de l'Ajuntament i de les organitzacions sindicals PSU, 
SFP, CCOO, CATAC i UGT, de data 31/10/2019 i l’actualització de preus de 2019, disposa el següent: 
 

ACORD PER A L’APROVACIÓ, PER A L’EXERCICI 2019, DE LA PRÒRROGA DE LA 
FÒRMULA DEL CÀLCUL DEL CRITERI ESPECIAL RENDIMENT, ER, DEL COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT (TRAM 1 I TRAM 2), I PER A L’APROVACIÓ DELS CRITERIS, 
NIVELLS DE COMPLIMENT I INDICADORS PER A VALORAR EL GRAU D’ASSOLIMENT 
D’OBJECTIUS APROVATS EN EL PLA DE GOVERN 2015-2019, I FINS L’APROVACIÓ 
DEL NOU PLA DE GOVERN. 
 
A Badalona, en data 31 d’octubre de 2019, les representacions de l'Ajuntament i de les 
organitzacions sindicals PSU, SFP, CCOO, CATAC i UGT, en l'exercici de les competències 
que legalment tenen atribuïdes, en el si del procés negociador per prorrogar, per a l'exercici 
2020, el criteri Especial Rendiment ER del TRAM 1 corresponent a objectius de presència i 
TRAM 2 vinculat al grau d'assoliment dels objectius assignats al programes del Pla d'actuació 
municipal en desenvolupament del Pla de Govern 2015-2019, i fins l’aprovació del nou Pla 
de Govern entre els representants esmentats, en l'àmbit de la Mesa General de Negociació 
per a matèries comuns, adopten el present 
 
ACORD: 
 
1. Antecedents 
 
1.1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en data 22/12/2015 l’acord formalitzat en 
data 17/12/2015 entre la representació de la Corporació i les organitzacions sindicals que 
integren la Mesa general de negociació respecte al complement de productivitat especial 
rendiment ER 2016. Aquest acord desplegava efectes mensualment al llarg de l’any 2016 en 
la nòmina dels treballadors de l’Ajuntament a través del complement de productivitat i estava 
fonamentat en objectius de presència. 
 
1.2. El Ple de l’Ajuntament va aprovar l’acord marc signat en data 26/05/2016 entre les 
representacions municipals i de les organitzacions sindicals PSU, SFP i UGT, presents a la 
Mesa general de negociació conjunta constituïda a l’efecte, sobre determinades matèries 
comunes previstes a l’article 36.3 TR-EBEP. 
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L’esmentat acord marc de la Mesa general de negociació conjunta signat en data 26/05/2016 
preveia la dotació d’un fons addicional per tal d’assolir l’objectiu de modernització i qualitat 
de la prestació dels serveis públics als ciutadans i la modificació del criteri de productivitat, 
especial rendiment. 
 
1.3. El Ple de l'Ajuntament de Badalona va aprovar en data 29/11/2016 la ratificació de l'acord 
formalitzat amb les representacions de l'Ajuntament i de les organitzacions sindicals PSU, 
SFP, CATAC i UGT de data 08/11/2016, presents a la Mesa general de negociació conjunta 
constituïda a l’efecte, sobre determinades matèries comuns previstes a l’article 36.3 TR-
EBEP. 
 
Aquest acord de la Mesa general de negociació conjunta signat en data 08/11/2016 va 
modificar el complement de productivitat Especial Rendiment ER aprovant una pròrroga del 
criteri de càlcul pel que fa al tram 1 vinculat a presència i aprovant la introducció d'un segon 
tram vinculat al grau d'assoliment dels objectius assignats als programes del Pla d'actuació 
municipal (PAM) en el desenvolupament de Pla de Govern 2015-2019, pels exercicis 2016 i 
2017. 
 
L’acord de Ple va aprovar la quantia màxima que es podia destinar a retribuir al personal 
d’aquesta Corporació en concepte de complement de productivitat d’acord amb el criteri 
d’assignació individual ER tram 2 per a l’exercici 2016, que va quedar fixada en 450.000 
euros per als exercicis 2016 i 2017. 
 
1.4. El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en data 25/07/2017 la ratificació de l'acord 
formalitzat amb les representacions de l'Ajuntament i de les organitzacions sindicals PSU, 
SFP, CCOO, CATAC i UGT de data 29/06/2017, presents a la Mesa general de negociació 
conjunta constituïda a l’efecte, en relació al complement de productivitat Especial Rendiment 
ER. 
 
Aquest acord de la Mesa general de negociació conjunta signat en data 29/06/2017 va 
aprovar els criteris, nivells de compliment i indicadors per a valorar el grau d’assoliment 
d’objectius organitzacionals durant l’any 2017, d’acord amb els informes emesos pel 
coordinador de Govern. I va aprovar la quantia màxima que es podia destinar a retribuir al 
personal d’aquesta Corporació en concepte de complement de productivitat d’acord amb el 
criteri d’assignació individual ER tram 2 per a l’exercici 2017, que va quedar fixada en 
450.000 euros incrementada en l’1% d’acord amb l’increment retributiu de l’article 18 de la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017. També va fixar un increment de 
l’1% dels preus unitaris del factor G, sobre la base de l’acord adoptat amb les organitzacions 
sindicals de data 08/11/2016 
 
1.5. El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en data 22/12/2017 la ratificació de l'acord 
signat entre les representacions de l'Ajuntament i de les organitzacions sindicals PSU, SFP, 
CCOO i CATAC, amb l’abstenció d’UGT, de data 19/12/2017, presents a la Mesa general de 
negociació conjunta constituïda a l’efecte, sobre determinades matèries comuns previstes a 
l’article 36.3 TR-EBEP. 
 
Aquest acord de la Mesa general de negociació conjunta signat en data 19/12/2017 va 
aprovar la pròrroga per a l’any 2018 de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment, 
ER del complement de productivitat, conformat pel tram 1, vinculat a objectius de presència, 
i pel tram 2, vinculat al grau d’assoliment dels objectius assignats als programes del Pla 
d’actuació municipal, PAM, en desenvolupament del Pla de Govern 2015-2019. 
 
Així mateix, per l’acord plenari de data 22/12/2017 es van aprovar els criteris, nivells de 
compliment i indicadors per valorar el grau d’assoliment d’objectius organitzacionals durant 
el període gener a juny de l’any 2018, de conformitat amb l’informe emès pel coordinador de 
Govern de 05/12/2018. 
 
La quantia màxima que es podia destinar a retribuir al personal d’aquesta Corporació en 
concepte de complement de productivitat d’acord amb el criteri d’assignació individual ER 
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tram 2 per a l’exercici 2018 va quedar fixada en 454.500 euros, subjecte al corresponent 
increment establert per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 . 
 
Posteriorment, per acord de l’Ajuntament Ple de data 25/09/2018, aquesta quantitat va 
quedar actualitzada per allò establert per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2018, al igual que els preus unitaris del factor G del Tram 1,  amb un increment de 1,5% 
amb efectes 1 de gener de 2018 segons l’article 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (LPGE), i un increment de 1,75% amb 
efectes 1 de juliol de 2018. 
 
1.6. El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en data 29/05/2018 la ratificació de l'acord 
signat entre les representacions de l'Ajuntament i de les organitzacions sindicals amb els 
vots favorables de PSU i UGT, els vots desfavorables de CATAC i SFP, i amb l’abstenció 
d’UGT, de data 23/02/2018, pel qual es va acordar i determinar que el personal subrogat de 
l’extingit IMPO passaria a percebre el complement de productivitat especial rendiment amb 
els mateixos criteris que els empleats de l’Ajuntament de Badalona amb efectes des de la 
data de la seva integració, 1 de gener de 2018. 
 
Aquest acord plenari de 29/05/2018 va aprovar la modificació de l’àmbit personal d’aplicació 
de l’apartat “2.1.1 Àmbit personal” de l’acord plenari de data 22 de desembre de 2017 pel 
que es va aprovar la pròrroga, per a l’exercici 2018, de la fórmula de càlcul del criteri Especial 
Rendiment ER del complement de productivitat (Tram 1 i tram 2), per tal de donar compliment 
a l’acord adoptat en seu de Mesa General de Negociació esmentat en el punt dispositiu segon 
del present acord, pel qual es va acordar i determinar que el personal subrogat de l’IMPO 
passaria a percebre el complement de productivitat especial rendiment amb els mateixos 
criteris que els empleats de l'Ajuntament de Badalona. 
 
2. Regulació per l'exercici 2020 del criteri Especial Rendiment ER del TRAM 1 corresponent 
a objectius de presència i TRAM 2 vinculat al grau d'assoliment dels objectius assignats al 
programes del Pla d'actuació municipal en desenvolupament del Pla de Govern 2015-2019, 
i fins l’aprovació del nou Pla de Govern (plans, programes i projectes, en especial el Pla 
d’Actuació Municipal i el Pla d’Inversions, impulsats pel Gabinet d’Avaluació, Coordinació i 
Direcció) 
 
2.1. Àmbit personal 
 
2.1.1. L’abonament del complement de productivitat, d’acord amb el factor d’especial 
rendiment, es farà efectiu al personal al servei de l’Ajuntament de Badalona assignat a 
programes (personal laboral i funcionari llevat personal amb regulació específica en matèria 
de retribucions) inclòs en els següents col·lectius: 
 

- Funcionaris de carrera 
a) Funcionaris interins 
b) Funcionaris en pràctiques 
c) Personal laboral fix 
d) Personal laboral temporal 
e) Personal subrogat IMPO 
f) Personal que ocupa lloc de treball a l’Ajuntament procedent d’una altra Administració 
 
Sempre i quan es reuneixin les següents condicions: 
 

1. Trobar-se d’alta a l’empresa l’últim mes del període previst a l’apartat d’àmbit temporal. 
2. Haver estat en actiu un mínim de 2 mesos en el període previst a l’apartat abans esmentat 

durant l’any 2019. 
 
2.2. Element d’avaluació 
 
2.2.1. La productivitat del Servei serà el resultat assignat pel Gabinet d’Avaluació, 
Coordinació i Direcció (GACD) els referents d’Àmbit, als diferents serveis en funció de 
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l’assoliment dels objectius marcats en el Pla de Govern 2015-2019, de conformitat amb la 
fórmula més avall indicada. 
 
2.2.2. Per a empleat d’aquesta Corporació, la quantia anual de la paga de productivitat (Q) 
corresponent al factor d’especial rendiment per a l’exercici 2020 serà el resultat d’aplicar la 
següent fórmula, d’acord amb els criteris fixats en l’apartat regulador de l’àmbit personal 
d’aquest informe: 
 
ER = ERTRAM 1 + ERTRAM 2 
La fórmula d’aplicació de manera desglossada és la següent: 
ER =  P * ( 1438,92 + P2020 CP ) + ( G x CG x CC ) 
En la qual: 
P = Grau d’assoliment dels objectius de presència article 7 annex II del Conveni col·lectiu i 
pacte de condicions. 
 
Resultarà exclusivament dels informes que justifiquin el grau d’assoliment d’objectius que es 
fixa en la presència de l’article 7 annex II del Conveni col·lectiu i pacte de condicions a 
31/12/2019. 
 
Amb valor 1 quan s’assoleixin els objectius i amb valor 0 en cas contrari. 
 
El factor P afecta als dos termes del primer sumand d’ERTRAM 1 de la següent manera. 
 
Al primer sumand, 1439,92 Euros amb un màxim de 119,90 Euros assignable per períodes 
de 12 mensualitats de forma transitòria. 
 
Al segon sumand,  P 2020  * CP, amb una diferència percentual del 3% per grup professional.   
 
P 2020 = 846,87 
 

Grup Factor 
A1 1,12 
A2 1,09 
C1 1,06 
C2 1,03 
AP 1,00 

 
G = Grau d’assoliment per a un determinat servei dels objectius del Pla de Govern 2015-
2019, i en el seu desenvolupament, el Pla d’actuació municipal i Pla d’inversions municipal, 
i quantitat corresponent en euros a assignar a cada empleat; aquell grau serà fixat pel 
responsable màxim de cada direcció d’Àrea i/o cap de Servei d’acord amb els següents 
trams: 
 

1. De 0% a 19%           94,80  euros 
2. De 20% a 49%    189,60 euros 
3. De 50% a 79%    263,34 euros 
4. De 80 a 100%                377,11  euros 

 
CG = Coeficient multiplicador a la quantitat assignada en l’apartat G, segons el grup al qual 
pertanyi cada treballador: 
 

5. Grup A 1   1,40 
6. Grup A2    1,30 
7. Grup C1    1,20 
8. Grup C2    1,10 
9. Grup AP    1 

 
CC = Coeficient multiplicador a la quantitat assignada en l’apartat CG en funció de què es 
tracti d’un lloc base o d’un lloc de comandament: 
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1. Caps d’Unitat i d’altres càrrecs  1,10 
2. Llocs base    1 

 
Als efectes d’aplicació d’aquest coeficient per comandament a les diferents escales i 
categories del cos de la Guàrdia Urbana establertes a l’article 24 de la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de les Policies Locals, els anteriors coeficients s’aplicaran de la següent manera: 
 

1. Escala superior  1,10 
1. Superintendent 
2. Intendent major 
3. Intendent 

 

2. Escala executiva  1,10 
4. Inspector 

 

3. Escala intermitjà  1,10 
5. Sots-inspector 
6. Sergent 

4. Escala bàsica   1 
7. Caporal 
8. Agent 

 
Els factors de grup, de comandament i de proporció de jornada seran els corresponents als 
que tinguin l’empleat l’últim dia del període meritat. 
 
2.3. Normes específiques aplicables a ERTRAM 1 
 
2.3.1. Es retribuirà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual dels criteris 
de presència establerts en l’article 7 Annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions. 
 
2.3.2. El complement especial rendiment tram 1 s’assignarà en l’exercici 2020 en el període 
comprès en la primera quinzena del mes de febrer  - prenent la referència de meritació 
(jornada i temps de treball)  en data de nòmina de mes de gener de l’exercici 2020. 
 
El primer sumand de la fórmula del complement especial rendiment s’assignarà en l’exercici 
2020 per períodes mensuals màxims de 119,90 Euros i el factor P 2020  * CP s’assignarà en 
un sol terme prenent la referència de meritació el 31/12/2019, en la primera quinzena del 
mes de febrer – nòmina complementària gener- . 
 
2.3.3. Aquest complement tindrà caràcter proporcional en el cas de personal amb treball a 
temps parcial, jornades reduïdes, deduint-ne en valors econòmics d’assignació individual 
proporcionals en la data de meritació econòmica 01/01/2020. 
 
Aquest complement no s’aplicarà al personal que sent alta en nòmina gener 2020 no hagi 
acomplert per absència o per incompliment els objectius de valoració factor P (no s’aplicarà 
a nou personal exercici 2020 i tampoc es deduirà en cas de baixa). 
 
Aquest complement també s’assignarà als empleats que hagin permutat (serveis en altres 
administracions) el lloc de treball amb un empleat d’aquest Ajuntament, i els que accedeixen 
per altres sistemes de provisió de lloc de treball, comissió de serveis sempre i quan 
l’administració d’origen determini si compleix els requisits que estableix l’acord de 
l’Ajuntament Ple de 28/01/2014. 
 
Respecte als casos de jubilació parcial de l’any 2019 s’acorda l’assignació íntegre d’aquest 
complement d’especial rendiment  tenint en compte la proporcionalitat de la jornada 
realitzada la major part de l’any. 
 
2.4. Normes específiques aplicables a ERTRAM 2. 
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2.4.1. El model d’avaluació de l’acompliment es fixa, per a l’any 2020, en la fase d’execució 
dels programes aprovats en el desenvolupament del Pla de Govern 2015-2019, i fins 
l’aprovació del nou Pla de Govern: Mesos gener a juny de 2020. 
 
2.4.2. Des del Gabinet d’Avaluació, Coordinació i Direcció (GACD) s'emet informe en el que 
es fixen els indicadors per a l'any 2020 en base als objectius a realitzar durant el primer 
semestre als tres grans instruments de gestió abastables a tota la plantilla. 
 
Els instruments operatius d'anàlisi per valorar el compliment dels objectius estratègics de 
l'organització són el desenvolupament (i) del Pla de gestió del canvi, (ii) del Pla d'actuació 
municipal i (iii) del Pressupost d'inversions municipal. 
 
Els indicadors durant aquest primer semestre de l'any 2020 són: 
 
- Grau d'execució del 25% de les 39 fitxes aprovades del Pla d'actuació municipal (PAM). 
- Grau d'execució del 25% del Pla de Gestió del canvi. 
 
Els tres nivells de compliment són els següents: 
 
- Nivell de compliment alt: haver assolit el 85% o més dels objectius predeterminats de forma 
semestral. 
- Nivell de compliment mitjà: haver assolit entre el 60 i el 84% dels objectius predeterminats 
de forma semestral. 
- Nivell de compliment baix: haver assolit menys del 60% dels objectius predeterminats de 
forma semestral. 
 
2.4.3. Pel que fa a l’àmbit temporal, l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius del Pla 
de Govern 2015-2019 i, en el seu desenvolupament, del Pla d’actuació municipal -PAM-, 
durant l’any 2020 es fixarà de forma motivada en els informes emesos pel Gabinet 
d’Avaluació, Coordinació i Direcció (GACD) i es realitzarà el mes de juny d’enguany respecte 
de les activitats o comeses realitzades durant els mesos de gener a juny de 2019. 
 
L’aplicació dels incentius de productivitat d’acord amb l’avaluació del grau d’assoliment dels 
objectius del Pla de Govern 2015-2019 i fins l’aprovació del nou Pla de Govern es realitzarà, 
per a l’exercici 2020, en la nòmina del mes de setembre ordinària o complementària. 
 
2.5. Quantia destinada al complement de productivitat 2020 ER, tram 1 i tram 2. 
 
2.5.1. La quantia màxima destinada a retribuir el factor especial rendiment tram 1 (fonamentat 
en objectius de presència) serà la mateixa que s’ha pressupostat per 2018 actualitzada, si 
escau, sens perjudici dels increments que pugui establir la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per a 2020. 
 
2.5.2. La quantia màxima a destinar a retribuir el factor especial rendiment tram 2 (assoliment 
d’objectius en funció del grau d’assoliment dels objectius aprovats en el Pla de govern 2015-
2019 i, en el seu desenvolupament, en el Pla d’actuació municipal -PAM-), serà la mateixa 
que s’ha pressupostat per 2019 actualitzada, si escau, sens perjudici dels increments que 
pugui establir la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2020. 
 
Aquesta proposta està sotmesa a condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost municipal corresponent. 
 
Aquesta quantitat respecta els límits quantitatius globals establerts a l’article 175 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, per tots els conceptes per al complement de productivitat. 
 
3. Altres consideracions d’actualització retributiva que incideixen en la configuració del 
complement de productivitat segons els compromisos adoptats en Mesa General de 
Negociació 
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Per tal de donar compliment a l’acord marc de la Mesa general de negociació conjunta dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Badalona de data 26/05/2016 entre les representacions 
de l’administració i de les organitzacions sindicals PSU, SFP i UGT, i al posterior compromís 
d’execució del mateix a l’Acord de data 08/11/2016 entre les representacions de 
l’administració i les organitzacions sindicals PSU, SFP, CATAC i UGT, en relació a la posada 
en marxa de l’actualització de la valoració d’aquells llocs de treball de la RLT vigent en els 
que s’acrediti objectivament una especial necessitat d’adequació retributiva per motius 
organitzatius i/o de contingut dels llocs de treball, així com del reajust de les retribucions 
complementàries que suposi el resultat de l’estudi que s’engega per determinar quin 
d’aquells factors que conformen actualment el factor de productivitat són realment factors de 
retribució del complement específic de cada lloc, el Servei de Planificació i Recursos Humans 
convocarà la Comissió de Valoració de llocs de treball. 
 
4. Acords addicionals en aplicació de les normes reguladores de la conciliació de la vida 
familiar i laboral 
 
Les parts acorden que durant la vigència del present pacte, els treballadors i les treballadores 
que hagin obtingut una reducció de jornada per motius vinculats a la conciliació de la vida 
familiar i laboral gaudiran dels drets econòmics que conté aquest acord de manera complerta 
sense detriment d’aquests de manera proporcional a la seva jornada efectiva treballada. 
 
L’anterior sens perjudici que aquest complement tindrà caràcter proporcional en el cas de 
personal amb contracte/nomenament l a temps parcial, jornades reduïdes, deduint-ne en 
valors econòmics d’assignació individual proporcionals en la data de meritació econòmica». 
 

6.- Atès que el Museu de Badalona com a forma de gestió directa de les competències municipals i 
depenent de l’Ajuntament de Badalona, resulta part integrant de l’organització municipal i, 
conseqüentment, del model de gestió estratègica que impulsa l’actual Govern municipal a través del seu 
Pla de Govern 2015-2019 i que ha de portar a l’elaboració del Pla d’actuació municipal. 
 
7.- Atès que personal al servei del Museu de Badalona que realitza funcions d’administració i serveis de 
l’organisme autònom, desenvolupa unes tasques anàlogues a les del personal de l’Ajuntament i la resta 
d’Organismes autònoms municipals. 
 
8.- Atès que l’assignació econòmica de per dur a terme la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri 
Especial Rendiment ER del complement de productivitat dels treballadors del Museu de  Badalona per 
a l’exercici 2020 tindrà un valor màxim de 45.372,16 euros, no superant els límits d’increment de la 
massa salarial previstos a la llei pressupostària.  
 
9.- Atès que s’informa que hi ha consignació pressupostària suficient, via vinculació per a continuar la 
tramitació de l’expedient i que no es superen els crèdits màxims a destinar a complement de 
productivitat, d’acord amb l’article 175 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals: 
 

Pressupost 2020 en pròrroga de 2019 
Total retribucions anuals 638.293,80 
Retribucions personal eventual 52.705,15 
Retribucions bàsiques 236.824,21 
Complement de destí 115.944,12 
Diferència  232.820,32 

Límit productivitat (30% de la Diferència) 69.846,10 

Productivitat compromesa anterior (prol. Jornada) 23.975,04 
Import expedient  45.372,16 

Marge restant de productivitat 498,90 
 
Fonaments de dret: 
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1.- Article 100.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en concordança amb 
l’article 2.1 lletra d) del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant TRLEBEP), on s’estableix que el personal al 
servei dels organismes autònoms serà funcionari o laboral i es regirà pel que estableix el text refós de 
la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i normativa restant reguladora dels funcionaris públics i per 
la normativa laboral. 
 
2.- Article 5 del Real decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el règim retributiu dels funcionaris 
de l’administració local, regula el complement de productivitat. 
 
3.- Article 175 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de 
les administracions locals, pel que fa referència al límit global del complement de productivitat respecte 
a la massa salarial global. 
 
4.- Article 37.1 lletres b) del TRLEBEP, on s’estableix que seran matèries objecte de negociació, dins 
del seu àmbit respectiu i en relació a les competències de cada administració pública, la determinació i 
aplicació de les retribucions complementàries. 
 
5.- Atès que el Consell Rector és el competent per a l’aprovació d’aquest expedient, de conformitat amb 
l’article 8 dels Estatuts del Museu de Badalona. 
En conseqüència el sotasignat considera que no hi ha obstacle legal d’ordre per tal que el Consell Rector 
del Museu de Badalona adopti la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement 
de productivitat dels treballadors del Museu de Badalona per a l’exercici 2021, en els següents termes: 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ESPECIAL RENDIMENT (CER 2021) 
Per a l’exercici 2021, el complement de productivitat especial rendiment retribuirà l’especial dedicació a 
tot el personal d’administració i serveis del Museu de Badalona, a través de l’acompliment de l’objectiu 
de presència 2020 (TRAM 1), així com l’acompliment dels objectius fixats al Pla de Govern 2015-2019, 
i en el seu desenvolupament, el Pla d’actuació municipal i Pla d’inversions municipals (TRAM 2). 
Àmbit personal d’aplicació: Tot el personal laboral fix i personal laboral temporal del Museu de Badalona. 
Àmbit objectiu d’aplicació: Es retribuirà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual 
dels criteris establerts a continuació: 
TRAM 1: Es valorarà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual dels criteris de 
presència establert a l’article 7 Annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions. A l’exercici 2021 
es valorarà la presència anual i individual a data 31 de desembre de 2020, per al personal en alta nòmina 
mes de gener de 2021. 
TRAM 2: Es valorarà l’acreditació del grau d’acompliment dels objectius fixats al Pla de Govern 2015-
2019, i en el seu desenvolupament, el Pla d’actuació municipal i Pla d’inversions municipal, mitjançant 
informe motivat emès per la Direcció del Museu de Badalona., respecte de les activitats o comeses 

realitzades durant els mesos de gener a juny de 2021. 
La quantia anual del complement de productivitat especial rendiment per a l’exercici 2021, serà el 
resultat d’aplicar la següent fórmula: 
 ER 2021 = ER tram 1 + ER tram 2 
La fórmula d’aplicació desglossada és la següent: 
1) ER tram 1 = P * (1712,34 + P2021 * CP) 
En la qual: 
P = Grau d’assoliment dels objectius de presència, resultarà exclusivament dels informes que justifiquin 
el grau d’assoliments dels objectius que es fixa en la presència de l’article 7 annex II del Conveni 
Col·lectiu i Pacte de Condicions a 31/12/2020. 
Amb valor 1 quan s’assoleixen els objectius i amb valor 0 en cas contrari. 
El factor P afecta als dos termes dels sumand ER tram 1 de la següent manera: 

a) Al primer sumand, 1.712,34, amb un màxim de 122,31 euros assignables per períodes de 12 
mensualitats de forma transitòria. 

b) Al segon sumand, P2020*CP, amb un màxim de 967,47€ pel grup A1 i una diferència 
percentual del 3% per grup professional 

A1 967,47 € 
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A2 941,55 € 

C1 915,64 € 

C2 889,72 € 

E 863,81 € 
  
2) ER tram 2 = G x CG x CC 
En la qual: 
G = Grau d’assoliment per part del Museu de Badalona dels objectius del Pla de Govern 2015-2019, i 
en el seu desenvolupament, el Pla d’actuació municipal i Pla d’inversions municipals, i quantitat 
corresponent en euros a assignar a cada empleat: aquell grau serà fixat pel responsable màxim del 
Museu de Badalona d’acord amb els següents trams: 

Percentatge Euros 

De 0% a 19% 96,70 euros 

De 20% a 49% 193,39 euros 

De 50% a 79% 268,61 euros 

De 80% a 100% 384,65 euros 

GC = Coeficient multiplicador a la quantia assignada en l’apartat G, segons el grup al que pertanyi cada 
treballador: 

Grup Coeficient 

Grup A1 1,40 

Grup A2 1,30 

Grup C1 1,20 

Grup C2 1,10 

Grup AP 1 

CC = Coeficient multiplicador a la quantitat assignada en l’apartat GC en funció de què es tracti d’un lloc 
base o un lloc de comandament. 

 Coeficient 

Caps d’unitat i altres comandaments 1,10 

Llocs base 1 

Àmbit temporal d’assignació individual del complement de productivitat especial rendiment 2021: 
TRAM 1: El primer sumand de la fórmula del complement especial rendiment s’assignarà en l’exercici 
2021 per períodes mensuals de 122,31 euros i el factor P2021 * CP s’assignarà en un sol terme prenent 
la referència de meritació el 31/12/2020. 
TRAM 2: L’avaluació del grau d’assoliment dels objectius del  Pla de Govern 2015-2019, i en el seu 
desenvolupament, del Pla d’actuació municipal –PAM-, durant l’any 2021 es fixarà de forma motivada 
en els informes emesos per la direcció del Museu el mes de juny de 2021 respecte a les activitats 
realitzades durant el  període gener-juny 2021.  
L’aplicació dels incentius de productivitat d’acord amb l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius 
del Programa d’Activitats i el Pla de Govern 2015-2019 es realitzarà, per a l’exercici 2021, en la nòmina 
del mes de  setembre. 
Deducció – Proporcionalitat ER 2021: 
TRAM 1:  Tindrà caràcter proporcional en el cas de personal amb treball temporal parcial, jornades 
reduïdes, deduint-ne en valors econòmics d’assignació individual proporcionals en la data de meritació 
econòmica 31/12/2020.  
Aquest complement no s’aplicarà al personal que sent alta en nòmina 2021 no hagin acomplert per 
absència o per incompliment els objectius del valor P (no s’aplicarà a nou personal exercici 2021 i 
tampoc es deduirà en cas de baixa). 
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Quantia destinada complement de productivitat pel 2021, tram 1 i tram 2: 
TRAM 1: La quantia màxima destinada a retribuir el factor especial rendiment tram 1 serà de 36.009,53 
€  
TRAM 2: La quantia màxima a destinar a retribuir el factor especial rendiment tram 2, serà de 9.362,63 
euros. 
Aquestes quanties corresponen als imports vigents en el moment de la tramitació d’aquest expedient i, 
per tant, podran ser incrementades si s’escau, sens perjudici dels increments que pugui establir la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
SEGON.- Fixar la quantia màxima que es pot destinar a retribuir al personal d’aquest organisme públic, 
en concepte de complement de productivitat, d’acord amb el criteri d’assignació individual, per a 
l’exercici 2021 (trams 1 i 2) en 45.372,16 euros, sense perjudici dels increments que pugui establir la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
TERCER.- Aplicar les quantitats a satisfer en concepte de Complement de productivitat / Especial 
Rendiment en el pressupost del Museu de 2021 en pròrroga de 2019 d’acord amb el següent detall: 

O12O4MUS-3331-15000 Productivitat 45.372,16 € 
O12O4MUS-3331-16000 Seguretat Social  14.650,67 € 

QUART.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.” 

 

III.- En data 17 de febrer de 2021 la Intervenció municipal ha emès informe de reparament que consta a 

l’expedient que transcrit literalment diu així:  
 
« Expedient MUSSG-OA_FEXP2021/000016 
Interessat MUSEU  DE  BADALONA 
Referència addicional PER-3/21 
Objecte de l’expedient Aprovació de la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del 

complement de productivitat dels treballadors del Museu de Badalona per a l’exercici 
2021. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 
 Art. 214 a 217 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, del text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria 

de funció pública. 
 Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei de les Entitats locals. 
 Decret 861/1986, de 25 d’abril, del règim de retribucions dels funcionaris de l’Administració Local. 
 Bases d’execució del pressupost vigents. 

 
Vist l’expedient de referència i la documentació obrant en el mateix, 
 
S’INFORMA: 
 
PRIMER.- L’expedient i els informes incorporats es considera continuista dels expedients aprovats en els 

exercici 2017, 2018, 2019 i 2020, entenent que es formulen els mateixos arguments legals, fa referència 
al compliment dels objectius del mateix Pla de Govern i de les mateixes fórmules de càlcul, per la qual 
cosa em remeto a les consideracions realitzades en els informes dels expedients dels exercicis indicats, 
en la part que resulta aplicable. 

 
SEGON.- Segons consta a l’expedient, en data 04/12/2020 i en seu de comissió de negociació, els representants 

de l’Ajuntament de Badalona i les organitzacions sindicals que formen part de la Mesa General de 
Negociació, Plataforma Sindical Unitària (PSU), Comissions Obreres (CCOO), Candidatura Autònoma 
de Treballadores i Treballadors de l'Administració de Catalunya - Intersindical Alternativa de Catalunya 
(CATAC-IAC), Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) i Unió General de Treballadors (UGT) van 
formalitzar un acord en relació al complement de productivitat Especial Rendiment ER 2021 per l’exercici 
2021-2022. 
Aquest acord, no obstant, ha de ser objecte per part del Departament de RRHH d’estudi d’adequació a 
la normativa vigent, i per tant es considera prorrogar la fórmula del càlcul de criteri especial rendiment, 
ER, vinculat al compliment i indicadors per a valorar el grau d’assoliment d’objectius aprovats en el Pla 
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de Govern 2015-2019, fins a que es finalitzi l’estudi i adequació del complement de productivitat Especial 
Rendiment ER 2021. 

 
TERCER.- Cal fer, no obstant, les següents consideracions, respecte al concepte de productivitat: 
 

1.  Es tracta d’un concepte de remuneració relacionat amb el treballador/a, no relacionat amb el lloc de 

treball. S’assigna com a conseqüència de què concorrin circumstàncies especials relacionades amb 

el treballador/a concret, pel seu especial rendiment, l’activitat extraordinària, el seu interès i la 

iniciativa amb què desenvolupa la seva feina. Així ve recollit al Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, 

pel qual s’estableix el règim dels Funcionaris d’Administració Local. 
 
2.-  A aquest efecte cal fer referència  a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de 

data 9 de Juny de 2005 (1315_2005), que va declarar : 
Así definidos el complemento de destino y el complemento específico, están relacionados con el 
puesto de trabajo, con independencia de la forma en que el funcionario que lo sirve desempeña 
su cometido, mientras que el complemento de productividad, tiene un carácter subjetivo y está 
en función del rendimiento personal del titular del puesto de trabajo, así como de su actividad 
extraordinaria y de su interés. 
Per tant, s’ha d’entendre que no s’ha d’utilitzar el complement de productivitat per a gratificar allò 
que és obligació legal, la d’assistir en temps i forma al lloc de treball. 

 
3.-  Aquestes consideracions ja han estat exposades per la Intervenció municipal quan s’ha informat, 

anualment, l’aplicació del sistema retributiu de la productivitat, tot tenint en compte que gran part del 
mateix retribueix l’assistència al lloc de treball. 

 
QUART.- El pressupost disposa de crèdit adequat i suficient a nivell de vinculació, d’acord amb l’informe 

signat en data 16 de febrer per la directora del Museu de Badalona, incorporat a l’expedient.  
 
CINQUÈ  L'Òrgan al qual se sotmet a aprovació és el competent. 
 
SISÈ.- RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ: 
 

De conformitat amb l’article 216 del RDL 2/2004: 
 

6.1 Fiscalitzat sense reparament  

 

6.2 Fiscalitzat amb reparament sense suspensió de tramitació X 
Pel que fa a la manca d’indicadors per aplicació de la productivitat, així com l’abonament de la mateixa 
com a gratificació per l’assistència al lloc de treball. 

 

6.3 Fiscalitzat amb reparament amb suspensió de tramitació  

Si el reparament afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de 
pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquest sigui solventat en els següents 
casos: 

a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.  

b) Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de 
pagament. 

 

c) En els casos d’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials.  

d) Quan el reparament derivi de comprovacions materials d’obres, subministres, adquisicions i 
serveis. 

 

 
Cal tenir en compte que correspondrà al Consell Rector la resolució de les discrepàncies quan els 
reparaments: 
a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit. 

b) Es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui de la seva competència.» 
 
Per tot l’exposat, la sotasignada Directora del Museu de Badalona, 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 
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jurídic dels ens locals, proposa a la vicepresidència del Museu de Badalona (per resolució de delegació de data 
22/11/2019) que proposi al Consell rector,  l’adopció del següent ACORD:  
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de 

productivitat dels treballadors del Museu de Badalona per a l’exercici 2021, en els següents termes: 
 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ESPECIAL RENDIMENT (CER 2021) 
Per a l’exercici 2021, el complement de productivitat especial rendiment retribuirà l’especial dedicació a tot el 
personal d’administració i serveis del Museu de Badalona, a través de l’acompliment de l’objectiu de presència 
2020 (TRAM 1), així com l’acompliment dels objectius fixats al Pla de Govern 2015-2019, i en el seu 
desenvolupament, el Pla d’actuació municipal i Pla d’inversions municipals (TRAM 2). 
Àmbit personal d’aplicació: Tot el personal laboral fix i personal laboral temporal del Museu de Badalona. 
Àmbit objectiu d’aplicació: Es retribuirà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual dels criteris 
establerts a continuació: 
TRAM 1: Es valorarà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual dels criteris de presència 
establert a l’article 7 Annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions. A l’exercici 2021 es valorarà la 
presència anual i individual a data 31 de desembre de 2020, per al personal en alta nòmina mes de gener de 
2021. 
TRAM 2: Es valorarà l’acreditació del grau d’acompliment dels objectius fixats al Pla de Govern 2015-2019, i en 
el seu desenvolupament, el Pla d’actuació municipal i Pla d’inversions municipal, mitjançant informe motivat 
emès per la Direcció del Museu de Badalona., respecte de les activitats o comeses realitzades durant els 

mesos de gener a juny de 2021. 
La quantia anual del complement de productivitat especial rendiment per a l’exercici 2021, serà el resultat 
d’aplicar la següent fórmula: 
 ER 2021 = ER tram 1 + ER tram 2 
La fórmula d’aplicació desglossada és la següent: 
1) ER tram 1 = P * (1712,34 + P2021 * CP) 
En la qual: 
P = Grau d’assoliment dels objectius de presència, resultarà exclusivament dels informes que justifiquin el grau 
d’assoliments dels objectius que es fixa en la presència de l’article 7 annex II del Conveni Col·lectiu i Pacte de 
Condicions a 31/12/2020. 
Amb valor 1 quan s’assoleixen els objectius i amb valor 0 en cas contrari. 
El factor P afecta als dos termes dels sumand ER tram 1 de la següent manera: 

a) Al primer sumand, 1.712,34, amb un màxim de 122,31 euros assignables per períodes de 12 
mensualitats de forma transitòria. 

b) Al segon sumand, P2020*CP, amb un màxim de 967,47€ pel grup A1 i una diferència 
percentual del 3% per grup professional 

A1 967,47 € 

A2 941,55 € 

C1 915,64 € 

C2 889,72 € 

E 863,81 € 
  
2) ER tram 2 = G x CG x CC 
En la qual: 
G = Grau d’assoliment per part del Museu de Badalona dels objectius del Pla de Govern 2015-2019, i en el seu 
desenvolupament, el Pla d’actuació municipal i Pla d’inversions municipals, i quantitat corresponent en euros a 
assignar a cada empleat: aquell grau serà fixat pel responsable màxim del Museu de Badalona d’acord amb els 
següents trams: 

Percentatge Euros 

De 0% a 19% 96,70 euros 

De 20% a 49% 193,39 euros 

De 50% a 79% 268,61 euros 

De 80% a 100% 384,65 euros 
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GC = Coeficient multiplicador a la quantia assignada en l’apartat G, segons el grup al que pertanyi cada 
treballador: 

Grup Coeficient 

Grup A1 1,40 

Grup A2 1,30 

Grup C1 1,20 

Grup C2 1,10 

Grup AP 1 

CC = Coeficient multiplicador a la quantitat assignada en l’apartat GC en funció de què es tracti d’un lloc base o 
un lloc de comandament. 

 Coeficient 

Caps d’unitat i altres comandaments 1,10 

Llocs base 1 

Àmbit temporal d’assignació individual del complement de productivitat especial rendiment 2021: 
TRAM 1: El primer sumand de la fórmula del complement especial rendiment s’assignarà en l’exercici 2021 per 
períodes mensuals de 122,31 euros i el factor P2021 * CP s’assignarà en un sol terme prenent la referència de 
meritació el 31/12/2020. 
TRAM 2: L’avaluació del grau d’assoliment dels objectius del  Pla de Govern 2015-2019, i en el seu 
desenvolupament, del Pla d’actuació municipal –PAM-, durant l’any 2021 es fixarà de forma motivada en els 
informes emesos per la direcció del Museu el mes de juny de 2021 respecte a les activitats realitzades durant el  
període gener-juny 2021.  
L’aplicació dels incentius de productivitat d’acord amb l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius del 
Programa d’Activitats i el Pla de Govern 2015-2019 es realitzarà, per a l’exercici 2021, en la nòmina del mes de  
setembre. 
Deducció – Proporcionalitat ER 2021: 
TRAM 1:  Tindrà caràcter proporcional en el cas de personal amb treball temporal parcial, jornades reduïdes, 
deduint-ne en valors econòmics d’assignació individual proporcionals en la data de meritació econòmica 
31/12/2020.  
Aquest complement no s’aplicarà al personal que sent alta en nòmina 2021 no hagin acomplert per absència o 
per incompliment els objectius del valor P (no s’aplicarà a nou personal exercici 2021 i tampoc es deduirà en cas 
de baixa). 
Quantia destinada complement de productivitat pel 2021, tram 1 i tram 2: 
TRAM 1: La quantia màxima destinada a retribuir el factor especial rendiment tram 1 serà de 36.009,53 €  
TRAM 2: La quantia màxima a destinar a retribuir el factor especial rendiment tram 2, serà de 9.362,63 euros. 
Aquestes quanties corresponen als imports vigents en el moment de la tramitació d’aquest expedient i, per tant, 
podran ser incrementades si s’escau, sens perjudici dels increments que pugui establir la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. 
 
SEGON.- Fixar la quantia màxima que es pot destinar a retribuir al personal d’aquest organisme públic, en 

concepte de complement de productivitat, d’acord amb el criteri d’assignació individual, per a l’exercici 2021 
(trams 1 i 2) en 45.372,16 euros, sense perjudici dels increments que pugui establir la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. 
 
TERCER.- Aplicar les quantitats a satisfer en concepte de Complement de productivitat / Especial Rendiment en 

el pressupost del Museu de 2021 en pròrroga de 2019 d’acord amb el següent detall: 
O12O4MUS-3331-15000 Productivitat 45.372,16 € 
O12O4MUS-3331-16000 Seguretat Social  14.650,67 € 

QUART.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.” 
 
El Consell A P R O V A per 5 VOTS A FAVOR (Sres. Rosa Bertran Bartomeu, Amanda Feria Chica, Rosa del 
Amo Hernández, Florencia Badia Aviñó i Sr. Jordi Casals Garí) i 4 ABSTENCIONS (Srs. Raquel López 
Hurtado, Miguel Ángel Aguayo Pei, Rafael Lamuedra Zafra i Eduard Puig Bordera) l’expedient de pròrroga de 
la fórmula del càlcul especial rendiment del complement de productivitat per a l’exercici 2021.  
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4. APROVAR EL PROGRAMA 2021. 
 
La Direcció explica el programa del Museu de Badalona per a l’any 2021 en els següents termes: 
 
PROPOSTA DE PROGRAMA PER A L’ANY 2021 
 
ÍNDEX 
 
1. CALENDARI I HORARIS D'OBERTURA AL PÚBLIC 
2. VISITES I TALLERS 
3. ACTES I ACTIVITATS 
4. EXPOSICIONS TEMPORALS 
5. PUBLICACIONS 
6. SERVEIS AL PÚBLIC 
7. PROMOCIÓ DEL MUSEU 
8. COL·LECCIONS I FONS DEL MUSEU I DE L’ARXIU HISTÒRIC 
9. ESPAIS DEL MUSEU I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 
10. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC IMMOBLE I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC  
11. RECERCA 
12. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS 
13. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES 
14. ESCULTURES PÚBLIQUES. 
 
 

1. CALENDARI I HORARIS D'OBERTURA AL PÚBLIC 
 
Horari general d’obertura del Museu 
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. 
Des de maig de 2020, el dissabte a la tarda el Museu està tancat per causa de la pandèmia de la Covid19. Quan la situació 
es normalitzi, tornarà a obrir. 
s de 10 a 14 provisionalment 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h. 
 
Horari d’obertura de les extensions 
La Casa dels Dofins estarà oberta el segon diumenge de cada mes i, a banda, en hores concertades amb guia i els dies 
que el mateix Museu hi organitzi visites guiades, amb la possibilitat d’ampliar-los segons la disponibilitat pressupostària.  
El Jardí de Quint Licini està tancat des de maig de 2020 ja que té poca ventilació i només s’obre per visites molt reduïdes. 
Quan la situació es normalitzi es tornarà a obrir. 
A partir de final d’abril s’obrirà la Casa de l’Heura un diumenge al mes i en hores concertades. 
 
Horari d’obertura de les exposicions temporals  
Planta baixa: vegeu horari d’obertura del Museu. 
2a planta: de dimarts a divendres de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h. 
 
Horari de consulta de l’Arxiu Històric 
Hores convingudes (situació de pandèmia). Quan es torni a la normalitat es mantindrà les hores convingudes i estarà 
obert dimarts i dimecres de 10 a 14 h i dimecres de 17 a 20 h.  
Tancat per Setmana Santa, agost i setmana de Nadal. 
 
Festius amb entrada a preu mínim per a tot el públic 
Primer diumenge de cada mes, Magna Celebratio i 11 de maig (Sant Anastasi, patró de Badalona), el Museu mantindrà 
entrada mínima d’1,20 (IVA inclòs). 
 
Dies tancat al públic (a banda dels dilluns) 
1 de gener (primer d’any) 
6 de gener (dia dels Reis) 
2 d’abril (Divendres Sant) 
24 de juny (Sant Joan) 
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15 d’agost (Mare de déu d’Agost) 
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 
25 de desembre (Nadal) 
26 de desembre (Sant Esteve) 
 
 

2. VISITES I TALLERS 
 
Públic general i familiar 
Visites guiades periòdiques 

 Programa periòdic, si ho permet la situació de pandèmia, de visites guiades al Patrimoni en diumenge al matí, 
tant al Museu i als espais arqueològics com a elements patrimonials externs (Sant Jeroni de la Murtra, Anís del 
Mono, Can Miravitges). 

 Visites teatralitzades (Can Miravitges, Cementiri Vell). 

 Tallers 

 Oferta de tallers en relació a les exposicions temporals o sobre el món romà. 

 Implementació de nous tallers (Ossos que parlen, La caixa del temps). 

 Sortides culturals a determinar. Es faran només si la situació de pandèmia ho permet. 
 
Públic infantil i juvenil 
Visites i tallers escolars i per a grups d’adults, a la carta 
Visites segons petició de grups: 

 Museu (Termes i Decumanus, i exposició Baetulo, ciutat romana). 

 Museu: temes monogràfics (la vida a les termes, la producció del vi, món funerari). 

 Jardí de Quint Licini. 

 Casa dels Dofins. 

 Conducte d’aigües. 

 Turó d’en Boscà. 

 Dalt de la Vila. 

 Sant Jeroni de la Murtra. 

 Can Miravitges. 

 El territori de Badalona des del Turó d’en Boscà. 

 Itinerari de la Badalona industrial i modernista. 

 Fàbrica de l’Anís del Mono. 

 Itinerari del moviment obrer. 

 Façana marítima. 

 Parcs de Can Solei-Ca l’Arnús. 

 Cementiri Vell. 
Tallers segons petició de grups, sobre diversos temes, com per exemple: 

 L’alimentació a l’època romana. 

 Ungüents i perfums a l’època romana. 

 La indumentària a l’època romana. 

 Les llànties i la il·luminació en temps dels romans. 

 Fem un mosaic com els romans. 

 Com jugaven els romans. 

 El calendari i els déus romans. 

 El món dels ibers (al Turó d’en Boscà). 
Tallers i jocs on line: 

 Les vies de comunicació a l’època romana. 

 Iconografia a Sant Jeroni de la Murtra. 

 El menjar a l’època romana. 

 Un déu per a cada dia. 

 Fake news a la romana. 

 Som lliures. 

 Personatges badalonins al nomenclàtor. 
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 Línia del temps. 
Combinació de visites i tallers a la carta, segons petició dels grups. 
Concurs d’anomalies a l’espai Termes-Decumanus. 
 

3. ACTES I ACTIVITATS 
 
CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 
 
Procés de restauració del vestit de la Mare de Déu dels Dolors 
Dijous 11 de març 
Presentació del vestit de la Mare de Déu dels Dolors (església de Santa Maria), un cop restaurat. Taula rodona, moderada 
per Joan Rosàs, amb Àngel Acedo, historiador, Rosa M. Martín exdirectora del Museu Tèxtil de Barcelona i Carme 
Bassols, modista. 
 
Baetulo, noves dades de la ciutat romana 
Dijous 7, 14, 21 i 28 d’octubre. Inclourà la presentació del nou plànol de la ciutat romana de Baetulo, que incorpora les 

darreres troballes. 
 
ACTIVITATS PERIÒDIQUES 
 
Magna Celebratio. Festival romà de Badalona (setzena edició) 
21, 22, 24, i 25 d’abril 
Es planteja una edició reduïda del festival a causa de la pandèmia de la Covid19, i pendent de confirmar segons les 
circumstàncies i el que aconselli Protecció Civil. Si no s’indica que es faran on line, s’ha d’entendre que les activitats seran 
presencials. 
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració de l’Associació de Reconstrucció Històrica de Badalona. Aquesta 
edició estarà dedicada a Vitruvi, arquitecte i enginyer de la Roma clàssica, autor del tractat De architectura, d’una enorme 
influència en tota l’arquitectura posterior.  
Conferències i presentacions 

 Dimecres 22: Les cases (domus) de Baetulo, a càrrec d’Ada Cortés 

 Divendres 24 La construcció d’una ciutat romana, a càrrec de Joan Santacana. 

 Dissabte 25: Vitruvi i les seva influència. 
Jornades de Reconstrucció Històrica 

 Reconstruccions fidels i rigoroses d’activitats de la vida quotidiana a l’època romana: thermopolium (taverna, 

taller de cuina), treball dels metalls, cistelleria, tèxtil, treball de la pell, orfebreria, construcció, corderia i pesca, 
escriptura, etc.  

 Demostracions i tallers sobre la vida dels legionaris i la composició de l’exèrcit romà. 
S’oferiran algunes demostracions on line. 
Activitats infantils i familiars 
S’oferiran exclusivament on line alguns tallers sobre món romà. 
Conta-contes (presencial). 
Titelles amb personatges del món romà (presencial). 
La vida dels soldats (presencial). 
Espectacles 

- 24 d’abril: Magister fabulorum, monòleg entorn de Vitruvi, a càrrec d’Albert López Vivancos (autor i actor). 
Inauguració de la Casa de l’Heura 

- Dijous 22: amb motiu del festival s’inaugurarà la Casa de l’Heura amb la museïtzació acabada.  
Obertura d’espais 

- El cap de setmana, en horari del festival, estaran obert el Museu, la Casa dels Dofins i la Casa de l’Heura. 
 
Nits d’Estiu a l’Anís del Mono 
Amb el patrocini d’Anís del Mono 
10, 17 i 24 de juliol 
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració d’Anís del Mono. 
Visites guiades als espais patrimonials de la fàbrica i actuacions musicals al pati de l’Anís del Mono. 
 
Open House 
Octubre 
Col·laboració en el programa general de Badalona i realització d’alguns dels itineraris. 
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Concert de Nadal al Decumanus 
21 (i, si cal, 22) de desembre 
Amb la col·laboració del Conservatori. El Cor del Conservatori i alguns professors de música d’aquesta institució oferiran 
una cantada de nadales. 
 
DIES I JORNADES INTERNACIONALS 
 
Dia Internacional de la Dona 
9 de març 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març, el Museu oferirà una visita guiada a l’exposició 
permanent Baetulo, ciutat romana, amb sobre les dones de Baetulo. 
 
Dia Internacional dels Museus. Nit dels Museus 
15 o 22 de maig (a determinar) 
Des de fa 9 anys, el Museu de Badalona participa en aquesta oferta cultural impulsada pel Ministeri de Cultura francès i 
coordinada per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), amb la qual els museus de Barcelona i de l’àrea metropolitana 
celebren el Dia Internacional dels Museus (18 de maig), oferint activitats culturals singulars, nocturnes. El Museu de 
Badalona oferirà portes obertes, que tindran com a novetat la Casa de l’Heura. 
 
Dia Internacional dels Arxius 
9 de juny 
Presentació al públic de la Revista de Badalona digitalitzada perquè es pugui consultar des del web del Museu, amb una 
conferència sobre aquesta publicació. 
 
Jornades Europees d’Arqueologia 
19, 19 i 20 de juny 
Activitat a determinar. 
 
Jornades Europees del Patrimoni 
9 a 11 d’octubre 
Visita guiada, gratuïta, a un espai patrimonial a determinar en funció de la temàtica general escollida per a les Jornades. 
 
ALTRES 
Preparació del 3r Congrés internacional El vi a l’època romana, economia, producció i comerç al Mediterrani occidental, 
en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d’Arqueologia Clàssica. 
A celebrar a la tardor del 2022. 
 

4. EXPOSICIONS TEMPORALS 
 
Ramon Casas visita Badalona 
Del 10 de desembre de 2020 al 10 de gener de 2021, prorrogada fins al 31 de gener de 2021 
Sala d’exposicions planta baixa 
Producció: Museu de Badalona 
Conjunt de 18 obres procedents de les col·leccions de vuit prestadors diferents, i una del fons del Museu de Badalona. 
Activitats (2021) 
28 de gener: Concert breu d’obres d’Enric Granados, a càrrec dels professors del Conservatori de Badalona, Rocío 
Martínez, soprano i Enric Malet, piano. Conferència Ramon Casas, a càrrec de Gabriel Pinós, historiador de l’art, 
responsable de la Galeria Gothsland. 
 
 
Badalona sobre rodes 
Del 18 de febrer al 2 de maig 
Renovació de part de l’exposició a partir del 25 de març 
Sala d’exposicions planta baixa 
Producció: Museu de Badalona 
Conjunt de 90 fotografies de l’Arxiu d’Imatges del Museu, dedicades al tema del transport terrestre a Badalona. 
Activitats 
Dijous 25 de març: presentació del llibre Badalona sobre rodes, publicat per l’editorial Efadós amb la col·laboració del 
Museu. Presentació de l’exposició renovada amb una part de fotografies que substituiran les anteriors. 
30 de març a 4 d’abril: activitat familiar Rodant per Badalona (concurs infantil de fotografies). 
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L’esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní 
13 de març 
Sala d’actes 
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració de l’Orfeó Badaloní 
Amb motiu del centenari de l’Orfeó Badaloní i del 70è aniversari de l’esbart Sant Jordi, s’elaboraran un conjunt de plafons 
desplegables, que explicaran la història de l’Orfeó. 
Activitats: taula rodona sobre el present i el futur de les danses tradicionals. 
 
El modista Pere Rovira. Centenari 
Del 20 de maig al 19 de setembre 
Sala d’exposicions planta baixa i 2a planta 
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració de la Fundació Antoni de Montpalau 
Pere Rovira Planas (Badalona 1921-1978) va ser un modista reconegut internacionalment. Establert per compte propi el 
1948, tenia el saló a Barcelona, des d’on va vestir personalitats conegudes. El taller va tancar poc temps després de la 
seva mort. Conserven obra serva el Museu del Disseny de Barcelona o el del Traje de Madrid. L’exposició comptarà amb 
peces del Museu de Badalona, de la Fundació Antoni de Montpalau, i d’altres prestades per particulars. 
Activitats 
Dijous 20 de maig: inauguració i presentació del llibre dedicat al modista, escrit per Josep Casamartina, historiador de 
l’art, comissari de l’exposició i creador de la Fundació Antoni de Montpalau, amb la participació de diversos col·laboradors. 
Dijous 27 de maig: conferència sobre Pere Rovira. 
Diumenge 30 de maig: visita guiada a l’exposició. 
Dijous 3 de juny: conferència sobre la moda a l’època de Pere Rovira. 
Diumenge 6: visita guiada a l’exposició. 
 
Les campanes de l’església de Santa Maria 
Dates a concretar 
Església de Santa Maria 
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració de Campaners de Badalona 
Conjunt de plafons desplegables que expliquen la història de les diferents campanes que hi ha hagut i que hi ha a Santa 
Maria, i elements relacionats.  
 
Albert Isern. La poètica de les barques de Badalona 
Del 30 de setembre al 14 de novembre 
Sala d’exposicions planta baixa 
Producció: Museu de Badalona 
Fotografies de l’Arxiu d’Imatges del Museu, sobre el tema de la pesca, mostrades a partir de la creativitat dels dissenyadors 
Albert i Carol Isern. 
Activitats 
A determinar 
 
El retaule de Sant Sebastià de Sant Jeroni de la Murtra 
De l’11 de novembre al 23 de gener de 2022 
Producció: Museu de Badalona 
Sala d’exposicions planta baixa 
Presentació del retaule gòtic de final del segle XV que el Museu ha d’adquirir i que havia estat encarregat pels monjos de 
Sant Jeroni de la Murtra per agrair el fet d’haver-se salvat d’una epidèmia. La peça s’exposarà amb la predel·la que 
formava part del mateix retaule i que pertany a les col·leccions del Museu. També s’inclouran a la mostra les fotografies 
d’altres retaules dedicats a Sant Sebastià. 
Activitats 
11 de novembre: acte inaugural i conferència a càrrec d’Albert Velasco, doctor en Història de l’art, especialitzat en pintura 
gòtica. 
18 de novembre: Les epidèmies a l’edat mitjana, conferència a càrrec de Josep Hernando, doctor en història medieval. 
25 de novembre: El monestir de Sant Jeroni al tombant dels segle XV-XVI, a càrrec de Carles Díaz Martí, doctor en història 
medieval. 
2 de desembre: La devoció a Sant Sebastià i el patronatge del sant al col·lectiu LGTB, a càrrec de Joan Rosàs. 
 
Itineràncies 
Març: retorn de l’exposició El diamante de Badalona, versió castellana de la que es va fer al Museu, que ha estat a la 
Fundación Osborne, al Puerto de Santa María. 
 

5. PUBLICACIONS 
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El modista Pere Rovira 
Dijous 20 de maig 
Presentació dels llibres en edició en català i en castellà, de la biografia de Pere Rovira, escrita per Josep Casamartina 
amb l’aportació de diversos col·laboradors i presentació de Lorenzo Caprile. Vegeu Exposicions temporals. 
 
Teresa Lleal 
Dijous 16 de setembre (a confirmar) 
Presentació del llibre escrit per Emili Muñoz, que recull la biografia de Teresa Lleal (Badalona 1940-1988), una persona 
representativa de la seva època i alhora avançada als temps que li van tocar viure. 
 
Guia del Museu de Badalona 
28 d’octubre (a confirmar) 
Guia dels espais visitables del Museu: Termes i Decumanus, Casa de l’Heura, Casa dels Dofins, Jardí de Quint Licini i 
conducte d’aigües romà. 
 
Carrer dels Arbres. Revista d’història i patrimoni de Badalona.  
Publicació digital que reuneix articles sobre aspectes relacionats amb el passat de Badalona: arqueologia, història, art, 
biografies, aspectes antropològics, etc. 
 

6. SERVEIS AL PÚBLIC 
 
Arxiu Històric Ciutat de Badalona 
Arxiu Josep M. Cuyàs 
Arxiu d’Imatges del Museu de Badalona 
 Atenció i registre de consultes per via telefònica o per correu electrònic i, presencialment, si la situació ho permet, 

en horari obert al públic (de 10 a 14 dimarts i dimecres, i de 17 a 20 dimecres), així com en hores convingudes.  
 Servei de reprografia (documents i fotografies). 

 
Departaments tècnics 
 Assessorament a investigadors, estudiants i públic en general sobre temes d’arqueologia, patrimoni, art i història 

local. 
 
Servei de visites i tallers 
 Visites guiades i tallers a hores convingudes (vegeu oferta concreta en el capítol corresponent). Els horaris són 

més amplis que els d’obertura del Museu (dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 i diumenges de 10 a 14), ja 
que s’adapten a les peticions rebudes, fins i tot si són nocturnes. 

 

7. COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DEL MUSEU 
 

 Agenda d’activitats. Quatrimestral.  
 Invitacions i fulletons de les exposicions temporals i activitats (digitals i en paper). 
 Relació amb els mitjans de comunicació. 
 Introducció de nous productes a la botiga del Museu i reposició de productes que ja existeixen. 
 Assistència a festivals de món romà amb la col·laboració de Reconstrucció Històrica de Badalona. 
 Mailchimp (butlletí electrònic) 
 Web del Museu: 

 Manteniment i actualització. 
 Introducció de publicacions, documents i material digitalitzat (Revista de Badalona, plànols i documents 

de l’Arxiu Històric, etc.). 
  
 Introducció publicacions i documents material digitalitzat (Revista de Badalona, plànols i documents de 

l’Arxiu Històric, etc.). 
 Redacció, traducció i introducció de notícies destacades, efemèrides, activitats i àlbums de l’arxiu 

d’imatges, de forma periòdica. 
  
 Introducció d’instruments de descripció (fitxes de peces del Museu, inventaris i catàlegs de l’Arxiu Històric, 

etc.). 
 Flickr: publicació periòdica (cada tres setmanes) de fotografies de l’Arxiu d’Imatges.  
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 You tube: conferències enregistrades (totes les que es fan actualment) i creació de vídeos amb els àlbums de l’Arxiu 

d’Imatges que es publiquen periòdicament i creació d’altres continguts digitals de caràcter educatiu i de difusió del 
patrimoni i la història de Badalona (comentari de peces, píndoles de patrimoni, receptes, etc.) 

 Xarxes socials: facebook (esdeveniments actualitzats i publicacions periòdiques), twitter (publicacions periòdiques) 

i instagram (posts i instastories). 
 RACO (revistes catalans d’accés obert): introducció de les revistes Carrer dels Arbres de 2016 a 2020 (45 articles). 

 

8. COL·LECCIONS I FONS DEL MUSEU I DE L’ARXIU HISTÒRIC 
 
Patrimoni moble arqueològic, històric i artístic 
Ingrés de nous fons 
 Foment de l’ingrés de nous objectes al Museu ja sigui per recol·lecció (excavació), donació, compra o dipòsit. 

Conservació, documentació i restauració 
 Confeccionar els documents de les donacions que van arribant. 
 Registre, catalogació i documentació gràfica dels objectes que ingressin al Museu mitjançant el programa informàtic 

MuseumPlus. 
 Neteja, classificació i siglatge de materials de les excavacions que es realitzin al llarg de l’any i d’altres pendents, 

amb la col·laboració d’estudiants en pràctiques i, si es dóna el cas, de personal de l’IMPO. 
 Préstec de les peces que se sol·licitin per a exposicions temporals o altres. 
 Moviment de peces al magatzem-Museu i viceversa. 
 Redacció d’un protocol de recepció de materials arqueològics. 
 Restauració de peces mitjançant la col·laboració amb altres institucions i l’encàrrec a professionals (Diputació, 

Generalitat, Ecore, Universitats). 
 Inventari de caixes de material arqueològic guardades al magatzem. 
 Reubicació de peces no arqueològiques ingressades els darrers anys i de peces tornades de l’exposició Intimitats. 
 Revisió de les ubicacions del fons no arqueològic. 
 

Patrimoni documental 
Arxiu d’Imatges 
 Projecte Àlbum de la Memòria. Programa de documentació de l’Arxiu d’Imatges del Museu: continuació del treball 

de digitalització de negatius i documentació amb persones voluntàries. 
 Promoció de nous ingressos.  
 Documentació de les donacions i de les fotografies objecte de nous ingressos, i digitalització. 
 Completar la documentació del fons Diversa. 
 Iniciar i completar la documentació de part del fons Cortinas (positius que es guarden en calaixeres). 

Fons documentals (AHBND) 
 Canvi el lloc i de número de 45 unitats d’instal·lació que pertanyen a diferents catàlegs de l’Arxiu (com a 

conseqüència de la remodelació de la 4a planta). 
 Catalogació i ordenació de la documentació d’entitats i institucions (fulletons, cartells) que ingressi durant l’any. 
 Inventari, catalogació i ordenació d’altra documentació que ingressat per donació, compra o dipòsit, des de l’any 

2019. 
 Continuació de la catalogació de la sèrie de permisos d’obres privades. 
 Revisió del ‘inventari del Fons municipal per penjar-lo al web. 

Hemeroteca i Biblioteca 
 Canvi el lloc i de número de 40 volums de l’Hemeroteca (com a conseqüència de la remodelació de la 4a planta). 
 Catalogació de les publicacions periòdiques i de 300 llibres pendents, a més dels que s’adquireixin per compra, 

donació o intercanvi. 
 Preparació de la digitalització de Revista de Badalona. 

 

9. ESPAIS DEL MUSEU I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 
 
Noves museografies 
Finalització de l’execució del projecte museogràfic de la Casa de l’Heura. 
 
Intervencions als edificis i jaciments 
a) Edifici Museu, 5a planta (oficines) 

b) Canvi de la il·luminació per tal de millorar les prestacions i optimitzar els recursos.  
c) Adaptació de dues finestres a oscil·lobatents per facilitar la renovació de l’aire.  

d) Edifici Museu, Conjunt Termes-Decumanus  
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e) Operacions de manteniment general (humitats, inundacions). 
f) Manteniment general dels aparells del show control, il·luminació i exposició permanent Baetulo ciutat 

romana. 
g) Edifici Museu, terrassa 

h) Intervenció en el terra i la barana. Col·locació de faristols explicatius de les vistes. Col·locació rètol “Museu 
de Badalona”. 

i) Edifici Museu, marquesina 
j) Il·luminació de les lletres “Museu de Badalona” 

k) Casa dels Dofins: manteniment general dels aparells del show control, il·luminació, ambientacions, etc. 
l) Jardí de Quint Licini i sala annexa:  

m) Manteniment general dels aparells del show control, la il·luminació, etc. 
n) Solució del problema de les humitats a la sala annexa (tancada al públic). 

o) Conducte d’aigües romà: neteja i manteniment. 
p) Teatre romà: neteja del solar. 
q) Sales de reserva (magatzem): manteniment general i neteja i recol·locació de part del magatzem arqueològic. 
r) Turó d’en Boscà: manteniment esporàdic i reparacions de la tanca. Sense servei de vigilància. 
s) Can Miravitges: manteniment de les instal·lacions museogràfiques. Reparació de la teulada (si el pressupost ho 
permet). 
t) Conjunt d’edificis a càrrec del Museu i relació amb les comunitats de propietaris i/o de veïns dels següents immobles: 

u) Edifici Museu i Termes romanes i Decumanus (tres comunitats). 
v) Jardí de Quint Licini (una comunitat). 
w) Casa dels Dofins (una comunitat). 
x) Casa de l’Heura (una comunitat). 
y) Sales de reserva del Museu (una comunitat). 

 

10. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC IMMOBLE I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
 
Patrimoni arqueològic 
z) Seguiment de les intervencions arqueològiques en curs: 

aa) c/ Pujol 20-36. 
bb) Urbanització carrer Pujol. 
cc) c/ Fluvià 21. 
dd) c/ Fluvià 25. 
ee) Via Augusta 18. 
ff) c/ Coll i Pujol 1-20. 

gg) Seguiment de les intervencions arqueològiques motivades per llicències d’obres. 
hh) Seguiment de les obres menors.  
ii) Seguiment de les intervencions en el clavegueram i serveis a la via pública- 
jj) Elaboració d’informes de les llicències urbanístiques que se sol·licitin. 
kk) Elaboració dels Projectes d’Intervenció Arqueològica (PIA) per a les sol·licituds de permisos d’intervenció al servei 
d’arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
ll) Seguiment dels convenis de cessió dels nous espais arqueològics (c/ Coll i Pujol, 1-20, Via Augusta). 
Patrimoni arquitectònic 

mm) Elaboració d’informes i seguiment d’algunes intervencions en el patrimoni arquitectònic. 
 

11. RECERCA 
 
Època romana 

a) Estudi per a la creació d’una base de dades (SQL) per a la gestió i consulta de la memòries d’intervencions 
arqueològiques de Badalona. 

b) Elaboració d’una carta arqueològica sobre base cartogràfica amb l’ús del programa QGIS. 
c) Documentació i recerca per a l’elaboració d’una maqueta de la ciutat romana de Baetulo. 
d) Estudi sobre les estructures productives vitivinícoles a Baetulo. 
e) Estudi sobre l’ús de la ciència fotònica per llegir evidències epigràfiques en materials arqueològics, en 

col·laboració amb l’Institut de Ciències Fotòniques. 



 

Pl. Assemblea de Catalunya,1 

08911 Badalona 

Tel. 933841750 

CIF Q0801670A 
27 

 

f) Recerca d’arqueologia experimental amb pigments i pintura mural d’època romana, en col·laboració amb el 
programa de pràctiques del departament d’antiguitat clàssica i medieval de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

g) Seguiment i/o realització de treballs sobre les temàtiques següents per tal de publicar en el futur llibres de petit 
format o articles i produir exposicions o realitzar espectacles i tallers: 

nn) El fons de metalls del Museu de Badalona. 
oo) Els marbres d’època romana del Museu de Badalona 
pp) La figura de Vitruvi. 
qq) Les àmfores de vi de la ciutat romana de Baetulo. 
rr) Ceràmica de vernís negre a Baetulo. 

Història i art dels segles XIX i XX 
h) Seguiment de les temàtiques següents: 

ss) Badalona sobre rodes (publicació editada per Efadós): documentació gràfica i textos. 
tt) El modista Pere Rovira, a càrrec de Josep Casamartina. 
uu) Santiago Mateu i Pla, dibuixant. 
vv) Perfumeria Parera, a càrrec de Núria Casals (exposició i publicació 2022). 
ww) El món de la dona: elaboració del guió, text, recerca i tria de fotografies per a una nova publicació de 

l’Editorial Efadós. 
xx) Seguiment d’un treball de final de mestratge sobre el fons de vestits del modista badaloní Joan Antoni 

Fàbregas. 
 

12. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS 
 
Convenis de col·laboració 

i) Diputació de Barcelona (restauració, exposicions, etc.) 
j) Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història (2 alumnes en pràctiques). 
k) Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Departametn d’Arqueologia (3 alumnes en 

pràctiques). 
l) Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, ESCRBCC (2 alumnes en 

pràctiques) 
m) Escola de Conservació i Restauració d’Obres d’Art Ecore (pràctiques de restauració). 
n) Institut Català d’Arqueologia Clàssica, ICAC (col·laboració en la recerca). 
 

Col·laboracions prestades pel Museu 
a) Ajuntament de Badalona: cessió de la sala d’actes amb algunes adaptacions horàries. 
b) Conservatori de Música de Badalona: cessió de la sala d’actes. 
c) Centre de Recursos Educatius: visites guiades al patrimoni de la ciutat. 
d) Badalona Comunicació: intervencions relacionades amb la història de la ciutat, efemèrides, personatges 

notables, etc. 
e) Grup de reconstrucció Històrica de Badalona: coordinació i seguiment del grup, recerca de temes per elaborar 

tallers i espectacles de reconstrucció històrica. 
 
Col·laboracions prestades al Museu 
o) Reconstrucció Històrica de Badalona: col·laboració en la Magna Celebratio, en els festivals romanes a les quals 

el Museu és convidat, i en temes de recerca sobre la vida quotidiana en temps dels romans. 
p) Voluntaris Àlbum de la Memòria (Arxiu d’Imatges): col·laboració estable a títol individual en la digitalització i la 

documentació de fotografies.  
q) Pràctiques d’arqueologia amb estudiants voluntaris. 

Assistència a reunions periòdiques 
r) Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona. 
s) Comissió del Nomenclàtor. 
t) Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya (Arqueoxarxa). 
u) Xarxa de Museus locals (Diputació de Barcelona). 
v) Pastwomen. Reunions periòdiques sobre el món de la dona a l’antiguitat 
w) Xarxa d’Arxius locals (Diputació de Barcelona). 

 

13. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES 
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x) Planificació estratègica de continguts digitals als museus locals (Diputació de Barcelona). 
y) Terra, legno e materiali deperibili nell’architettura antica. Pàdua, Itàlia (posposat al 2021 per la pandèmia). 
z) Small towns, una realidad urbana en la Hispania romana. Alacant, País Valencià (posposat al 2021 per la 

pandèmia). 

 

14. ESCULTURES PÚBLIQUES 
 
Realització de noves escultures 
- Informes tècnics i del procés administratiu de la realització de l’escultura dedicada a Camarón de la Isla. 
 
 
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT el programa del Museu de Badalona per a l’any 2021. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020. 
 
La Direcció explica la proposta de la liquidació del pressupost de 2020 en els següents termes: 
 
PROPOSTA AL CONSELL RECTOR 
 
 
Vist la documentació relativa a la liquidació de pressupost 2020 que presenta el següent resultat: 
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En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus 
d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Vicepresidenta del Museu de Badalona, proposi al Consell Rector  
l’aprovació dels següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de la liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici econòmic de 2020, que 
presenta el següent resultat: 
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El Consell A P R O V A per UNANIMITAT la proposta de la liquidació del pressupost 2020. 
 
 
PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No es presenten. 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
Al torn obert de precs i preguntes el Sr. Jordi Casals pregunta quants voluntaris tenim digitalitzant el fons 
documental del Museu i si s’ha completat la digitalització del Sr. Vera i la Directora respon que tenim una persona 
voluntària i que aquest fons no està del tot digitalitzat atès que es va fent segons les necessitats del Museu. 
 
En aquests moments el Sr. Aguayo demana que les reunions del Consell es realitzin de forma presencial i el Sr. 
Puig mostra la seva disconformitat.  
 
 
 
I, no havent-hi altres temes a tractar, la Vicepresidència dona per aixecada la sessió a les 13:02 hores. 
 

Vistiplau 
La Vicepresidència 

 N’he pres raó 
 La Secretària delegada 

  
  
  

 

 


