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ACTA de la reunió 
del Consell Rector 
del Museu de Badalona 
 
Núm. sessió: 1/2008 
Caràcter: Extraordinària 
Data: 16 de gener de 2008 
Horari: de les 17,15 h a les 19 h 
Lloc: Museu de Badalona 
 
Assistents: 
 
Vicepresident 
Jaume Vives i Sobrino 
Vocals 
Mateu Chalmeta i Torredemer 
Joan Ferrer i Llobet 
Màrius García Andrade 
Antonio Rodríguez Rivera 
Josep M. Rojo Pijoan 
Membre d’honor 
Joan Villarroya i Font 
Director 
Joan Mayné i Amat 
Secretari 
Albert Müller i Valentí 
 
Excusen l’assistència 
Maite Arqué i Ferrer 
Josep Duran i Vázquez 
Pablo Hernán i Tàpias 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- APROVACIÓ AUGMENT NÒMINA 2008. 
3.- ADHESIÓ AL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT. 
4.- APROVACIÓ DE DIVERSOS PREUS. 
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5.- APROVACIÓ DEL PRÉSTEC DE DIVERSES PECES DEL MUSEU. 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans d’iniciar-se la sessió, tots els presents donen la benvinguda al 
senyor Màrius García Andrade, que ha estat nomenat recentment membre 
del Consell i que avui assisteix a la primera reunió. 
 
  
1.-  LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
El Secretari dóna compte de l’acta de la sessió del Consell anterior, que es 
va celebrar el dia 9 de novembre de l’any 2007, la qual, trobada 
conforme, és A P R O V A D A per unanimitat. 
 
 
2.- APROVACIÓ AUGMENT NÒMINA 2008. 
 
La Direcció exposa que, en el marc de les previsions de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2008, l’increment retributiu 
del personal del Museu es preveu que sigui d’un 2%, que s’aplicarà a partir 
d’aquest mateix mes de gener, punts que el Consell A P R O V A per 
unanimitat. 
 
 
3.- ADHESIÓ AL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE 
QUALITAT. 
 
La Direcció presenta l’informe de data 11 de gener de 2008, que 
seguidament es transcriu, en relació a l’adhesió del Museu al Pla de 
Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, ja que l’adhesió 
al Protocol 2004-2007 aprovada en la reunió del Consell anterior no es va 
poder portar a terme per qüestions de calendari i el Protocol citat ja no té 
vigència. 
 
 
INFORME 
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A instàncies del Vicepresident del Museu, la Direcció proposa que se 
sol·liciti l’adhesió d’aquest organisme autònom al Pla de Concertació de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, atenent els següents punts: 
 

1. El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el 20 de desembre de 
2007 el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 

2. El Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és 
l’instrument legal concret per articular les accions de cooperació 
destinades a fomentar les polítiques públiques i les xarxes locals 
previstes al pla d’actuació del mandat 2008-2011, aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 

3. Aquesta acció promoguda per la Diputació de Barcelona pretén 
enfortir la cohesió territorial mitjançant un sistema local eficient i 
estructurat, al servei de les persones, per millorar-ne la qualitat de 
vida i afavorir l’accés igualitari a la societat del coneixement. 

4. Els objectius bàsics que incorpora “Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat” es concreten en la voluntat d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible i equilibrat del territori, a la vegada 
que es reforça la cohesió econòmica i social. 

5. Que entre altres instruments de desenvolupament del present Pla 
de Concertació, es contempla la realització d’accions per part dels 
municipis i d’altres ens locals, per a les quals la Diputació realitzarà 
l’atorgament de subvencions, la subscripció de convenis 
administratius o qualsevol altra forma prevista en la legislació 
vigent. 

6. Que per a l’adhesió al Pla de referència és del tot imprescindible que 
el Consell Rector l’aprovi i s’obtingui l’autorització expressa de 
l’Ajuntament per a fer-ho, coses ambdues que se sotmeten a 
consideració del Consell. 

 
El Consell, per unanimitat, es mostra conforme a l’adhesió del Museu de 
Badalona al Pla de Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
i A C O R D A sol·licitar a l’Ajuntament que atorgui al Museu l’autorització 
per tal d’adherir-s’hi. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE DIVERSOS PREUS. 
 
El Director recorda al Consell les propostes de preus dels nous productes 
de la botiga del Museu, que va presentar en la reunió anterior, i que són 
les següents: 
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Reproduccions PVP PV Amics 
Sonda en forma d'espàtula i ganxo afilat 
(hamulus acutus) 

25 € 20 € 

Petites tisores 20 € 16 € 

Sonda en forma de cullereta 
(kyathiskoméle) 

10 € 8 € 

Sonda per al nas o l'orella (specillum 
auricularuium o ligula) 

10 € 8 € 

Capsa amb muntatge de 4 elements 95,00 € 75,00 € 

 
També recorda que ha sortit a la llum el llibre El gran Borràs, retrat d’un 
actor, que queda assimilat a la categoria K de la taula d’equivalències de 
les publicacions, com també s’hi enquadra el llibre Li-Chang, el xinès de 
Badalona. 
 
D’altra banda, planteja l’increment per a l’any 2008 de les quotes dels 
Amics del Museu i de la subscripció a la revista Carrer dels Arbres, que no 
estan incloses en les ordenances fiscals i que no s’han modificat al llarg 
del 2007. La proposta és la següent: 
 
 Preu 2006 i 2007 Proposta 2008 
Quota Amics del Museu  10,00 €   11,00 € 
Subscripció Carrer dels Arbres 
General 

 7,21 €  8,00 € 

Subscripció Carrer dels Arbres 
Reduïda Amics Museu 

 6,31 €  7,00 € 

 
El Consell A P R O V A per unanimitat totes les propostes de preus 
detallades anteriorment. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL PRÉSTEC DE DIVERSES PECES DEL MUSEU. 
 
El Director sotmet a l’aprovació del Consell els préstecs dels quals ja havia 
informat en la reunió del proppassat 9 de novembre: 
 
Préstec al Museu d’Història de Catalunya per a l’exposició temporal Les 
filles de la llibertat. Les dones en la construcció de la ciutadania, durant 
tres mesos a partir del mes d’abril: 
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• Cap de dona vella. Núm. Registre. MB.3297. Escultura de marbre 
que representa el cap d’una dona vella. Es tracta d’una escultura 
funerària procedent de la necròpolis de Can Peixau. Segona meitat 
del segle I aC. Mides: 33 x 20 cm. 

• Relleu de dona oferent. Núm. Registre. MB.3304. Baix relleu de 
marbre de Carrara. Segle II dC. Representa una dona de perfil en 
actitud oferent.  

 
Així mateix, informa del préstec d’un conjunt de pintures al Vicepresident 
del Museu i regidor de Cultura i Patrimoni Cultural, per tal que estiguin 
col·locades en el seu despatx a l’edifici Viver. Es tracta de les peces 
següents: 
 

• Alexandre Cardunets. Retrat de Francesc Macià, 1934. Oli sobre 
tela, 92,5 x 59,5 cm, inv. 376. 

• Joaquim Torrents Lladó. Sense títol (Retrat de noia), [s. XX]. Oli 
sobre tela, 74 x 60 cm, inv. 7348. 

• Gerard Sala. Suite horitzons de mar, 1974. Acrílic, pigments i llapis 
plom sobre paper aquarel·la Guarro, inv. 8804. 

• Josep Uclés. Senyor de la Torre Vella, 1987. Tècnica mixta sobre 
paper, inv. 2363. 

 
El Consell acorda A P R O V A R per unanimitat la realització dels préstecs 
de les peces esmentades. 
 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Direcció informa el Consell de l’estat de la qüestió de diversos temes en 
què s’està treballant: 
 

• Pas de connexió entre les Termes i el Decumanus (subsòl de la 
plaça de Font i Cussó): fa dos dies que s’ha tancat el termini del 
concurs per a la presentació d’empreses interessades a executar les 
obres i que ha d’adjudicar Incasol. S’hi ha presentat dues empreses 
i es calcula que en un període aproximat de tres mesos començarà 
la intervenció. 

 
• Termes romanes: s’ha arribat a un acord amb els veïns de 

l’immoble de Via Augusta, 45, on es va causar la inundació que es 
va filtrar a les termes, a fi que cedeixin l’espai de la comunitat de 
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veïns per on es va produir la filtració i que correspon al sostre que 
hi ha damunt del decumanus del recinte de les termes. Es continua 
treballant per tal que es doti la partida per a la realització de les 
obres corresponents, que han d’anar a càrrec de l’Ajuntament i que 
possibilitaran que es regularitzi el circuit del recorregut de les 
termes de manera que permetrà la circulació de persones 
handicapades. 

 
• Exposicions temporals: el proper divendres 18, s’inaugura al Museu 

de Cardedeu l’exposició Llaunes d’abans. Te’n recordes?, produïda 
pel Museu de Badalona (on es va inaugurar el 6 de juny del 2007) i 
que també serà itinerant per altres museus de Catalunya al llarg del 
2008 i del 2009. D’altra banda, el dilluns dia 28 de gener 
s’inaugurarà a la plaça de la Plana l’exposició Sedentaris, produïda 
per l’Obra Social de la Caixa, que s’ha portat a Badalona amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat i el Museu. A més, s’està 
treballant en una mostra dedicada a l’il·lusionista Li-Chang i el món 
de la màgia a Catalunya, que compta amb la col·laboració de la 
seva família i de l’Institut del Teatre de Barcelona i que es 
presentarà a la sala d’exposicions, i en una altra mostra a l’entorn 
de l’escultura del déu Esculapi, que s’adaptarà a partir de la 
producció del Museu d’Arqueologia de Catalunya i que s’instal·larà a 
la planta baixa. 

 
• Magatzem: en aquests moments hi ha una partida que encara no 

està activa, destinada a la realització d’obres al local del nou 
magatzem, de propietat municipal, a fi d’adequar-lo mínimament a 
la funció que ha de tenir. 

 
El Vicepresident intervé fent una reflexió sobre la conveniència de 
confeccionar una única agenda cultural per a la ciutat i també indica que 
caldria que el Museu tingués el domini .cat, i el Director aclareix que 
aquest domioni ja s’està acabant de tramitar.  
 
Igualment la Direcció informa de l’estandardització dels horaris d’obertura 
al públic del Museu, que abans canviaven segons l’estació i en funció de 
les vacances, i que ara s’han fixat per a tot l’any, de dimarts a dissabte de 
10 a 2 i de 4 a 8, i diumenges de 10 a 2. A més, contestant una pregunta 
del conseller Sr. Chalmeta, aclareix que el Jardí de Quint Licini es manté 
obert els caps de setmana i dies festius, i que rep habitualment una bona 
afluència de visitants. Respon també una qüestió del conseller Rodríguez 
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sobre la Casa de l’Heura, que en aquests moments està en procés de 
restauració després d’haver patit una inundació l’any 2006. 
 
I, no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència dóna per aixecada la 
sessió. 
 
 
Vistiplau 
El Vicepresident 

En dono fe 
El Secretari 

 
 
 
 
 

 

Jaume Vives i Sobrino Albert Müller i Valentí 
 
 
 


