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ACTA de la reunió
del Consell Rector
del Museu de Badalona
Núm. sessió: 2/2008
Caràcter: Extraordinària
Data: 31 de gener de 2008
Horari: de les 12,10 h a les 13,15 h
Lloc: Museu de Badalona
Assistents:
Vicepresident
Jaume Vives i Sobrino
Vocals
Josep Duran i Vázquez
Joan Ferrer i Llobet
Màrius García Andrade
Pablo Hernán i Tàpias
Director
Joan Mayné i Amat
Secretari
Albert Müller i Valentí
Excusen l’assistència
Maite Arqué i Ferrer
Mateu Chalmeta i Torredemer
Antonio Rodríguez Rivera
Josep M. Rojo Pijoan
Joan Villarroya i Font

ORDRE DEL DIA:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT DE L’ANY 2007.
3.- PROPOSTA DE PROGRAMA I PRESSUPOST DE L’ANY 2008.
4.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS.
5.- PRECS I PREGUNTES.
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Desenvolupament de la sessió:

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 proppassat dia 16 d’aquest mes gener, la qual, trobada
conforme, és A P R O V A D A per unanimitat.

2.- MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT DE L’ANY 2007.
Per part del Director es comenta la Memòria del Museu de l’any 2007 -que
s’adjunta com a ANNEX-, un exemplar de la qual ja ha estat lliurat als
membres del Consell. També es posa a disposició dels consellers perquè el
consultin al mateix Museu, el Recull de Premsa, d’una extensió molt
considerable. Vista la documentació, el Consell acorda A P R O V A R per
unanimitat la Memòria de funcionament i activitats del Museu
corresponent a l’exercici de 2007.

3.- PROPOSTA DE PROGRAMA I PRESSUPOST DE L’ANY 2008.
El Director explica el Programa, el Pressupost i la plantilla del Museu per a
l’any 2008, que ja s’han lliurat prèviament als membres del Consell i que
es transcriuen a continuació. En relació al personal, aclareix que s’acaba
de reincorporar una persona del servei de neteja que estava de baixa des
de feia més de mig any i que ja s’han realitzat els tràmits corresponents a
aquesta reincorporació.
ÍNDEX
1. MUSEOGRAFIA, OBRES I INSTAL·LACIONS
2. PATRIMONI DOCUMENTAL
3. PATRIMONI MOBLE
4. FONS D’ART
5. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC IMMOBLE
6. INVESTIGACIÓ
7. EXPOSICIONS TEMPORALS
8. PUBLICACIONS
9. ACTES I ACTIVITATS
10. SERVEIS AL PÚBLIC
11. REPRODUCCIÓ DE PECES I BOTIGA
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12. PUBLICITAT I PROPAGANDA
13. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS
14. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES CIENTÍTICOTÈCNIQUES

1. MUSEOGRAFIA, OBRES I INSTAL·LACIONS
Pas de connexió Termes/Decumanus de Baetulo
- Seguiment de les obres que s’iniciaran al segon trimestre.
Casa dels Dofins
- Finalització de la segona fase de museïtzació i obertura al públic (primer
quatrimestre).
Casa de l’Heura
- Continuació de la consolidació i restauració de les estructures romanes afectades per
la inundació de 2006.
- Segona fase de la museïtzació.
Conducte d’aigües del c/ Pujol
- Museïtzació i obertura al públic (primer quatrimestre).
Conjunt ciutat romana de Baetulo
- Incorporació d’audioguies als elements visitables de la ciutat romana.
Can Miravitges
- Pla d’usos i organització d’activitats en col·laboració amb Medi Ambient.
Magatzem
- Adequació de l’espai del nou magatzem, moblament i trasllat de les peces.

2. PATRIMONI DOCUMENTAL
Fons documentals
- Catalogació de la documentació d’entitats i institucions (fulletons, cartells) que
ingressi durant l’any.
- Inventari i catalogació d’altra documentació que ingressi durant l’any per donació,
compra o dipòsit.
- Finalització del trasllat de documents de la 3a a la 4a planta.
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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.
- Entrada en funcionament del programari per disposar d’una base de dades
adequada i poder-la gestionar.
- Documentació i digitalització dels nous ingressos.
- Documentació i incorporació a la base de dades, del material recollit durant la
recerca per al llibre L’Abans, que l’editorial EFADÓS ha de lliurar al Museu.
- Campanya de recollida d’imatges de Canyet i del Progrés (en relació a les
exposicions sobre aquests barris)
Hemeroteca i Biblioteca
- Catalogació de les publicacions periòdiques i dels llibres que s’adquireixin per
compra, donació o intercanvi (200 títols aproximadament).
- Informatització de la part del catàleg que encara està feta manualment (40% dels
títols)

3. PATRIMONI MOBLE
Ingrés de nous fons
- Foment de l’ingrés de nous fons per recol·lecció (excavació), donació, compra o
dipòsit.
Conservació, documentació i restauració
- Registre, catalogació i documentació gràfica de les peces 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.
- Restauració mitjançant la col·laboració amb altres institucions i l’encàrrec a
professionals.
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4. FONS D’ART
Ingrés de nous fons
- Adquisició per compra, dipòsit o donació d’obres d’autors locals o de temàtica
relacionada amb Badalona, generalment contemporànies, en funció de les exposicions
realitzades pel propi Museu o que són adquirides per indicació de l’Ajuntament.
Conservació, documentació i restauració
- Registre, catalogació i documentació gràfica de les obres que s’incorporin al Museu
mitjançant el programa informàtic MuseumPlus.
- Restauració de peces que ho requereixin, mitjançant la col·laboració amb altres
institucions i l’encàrrec a professionals.

5. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC IMMOBLE
Turó d’en Boscà
- Consolidació del jaciment.
- Establiment de vigilància mitjançant un contracte de serveis.
Intervencions arqueològiques motivades per llicències d’obres
- Excavacions arqueològiques en funció de les sol·licituds. Seguiment de les obres
menors. Elaboració d'informes de les llicències urbanístiques que se sol·licitin.
- Zona del pas de connexió que unirà les Termes i el Decumanus.
- Unitat d’Actuació 1 del Dalt de la Vila: seguiment del desenvolupament del projecte i
intervenció arqueològica, si s’escau, de la zona afectada.

6. INVESTIGACIÓ
Època romana
- Un abocador d’àmfores com a possible zona d’embarcament i desembarcament.
- El sexe a l’època romana.
- Relleus romans sobre oficis.
- La taula i el menjar.
Història moderna i medieval
- Foment de la creació d’un grup de recerca i col·laboració estable amb el grup.
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Història i art dels segles XIX i XX
- La pesca a Badalona.
- Història de la roba interior.
- Les societats corals a Badalona.
- La corderia a Badalona (en col·laboració).
- Can Butinyà.
- Fàbriques de Badalona.
Seguiment i coordinació de les recerques:
- Els badius de Badalona.
- Margarida Xirgu i Badalona.
- Biografia de Vicenç Bosch.
- Història de la roba interior.
- Botigues d’abans.
- Orinals de tots els temps.
- Història de l’esport a Badalona.
- Entrevistes memòria compartida fetes per persones voluntàries.

7. EXPOSICIONS TEMPORALS
EL GRAN BORRÀS. RETRAT D’UN ACOTOR
Del 22 de novembre de 2007 al 27 de gener de 2008
Sala d’exposicions del Museu
Producció: Museu de Badalona
Contingut:. amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. Objectes i fotografies del
Fons Enric Borràs del Museu de Badalona i altres prestats per l’Institut del Teatre,
entitats i particulars.
Catàleg: monografia publicada el 2007
Activitats
13 de gener: visita comentada a l’exposició, a càrrec de Montserrat Carreras
(historiadora), tècnica del Museu.
20 de gener: passejada per la Badalona d’Enric Borràs, a càrrec de Margarida Abras
(historiadora), tècnica del Museu.
PLATGES DE CORDERS A BADALONA
Del 8 al 16 de novembre
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Del 18 de novembre de 2007 al 10 de febrer de 2008
Saló Nàutic de Barcelona
Planta baixa del Museu
Producció: Museu de Badalona i Escola del Mar
Nombre de visitants: 109 (fins al 31.12.2007)
Contingut: recorregut a través de fotografies i peces per l’ofici de corder, que té una
llarga tradició a Badalona, en relació als oficis del mar.
Activitats
- 8.11.2007: Demostració del funcionament d’aparells de corderia, a càrrec del grup
d’Okeanos Heritage (al Saló Nàutic).
POMAR, IMATGES PER A LA MEMÒRIA
Del 19 de desembre al 22 de febrer de 2008
Casal de la Gent Gran de Pomar
Producció: Museu de Badalona
Contingut: entorn de 150 fotografies de Pomar aportades per particulars i entitats i
per l’Arxiu d’Imatges del Museu, distribuïdes en plafons segons la cronologia i el tema.
Muntatge audiovisual amb pel·lícules i fotografies fins a un total de més de 500
imatges.
Activitats
17 de gener: tertúlia amb persones del barri (Enric Nieto, Carmen Díaz, Sergi Soto,
Ana Arcos, Manuel Hurtado, conduïda per Joan Villarroya.
27 de gener: itinerari comentat pel barri, a càrrec d’Enric Farreras.
LLAUNES D’ABANS. TE’N RECORDES? ITINERÀNCIA
Seguiment itinerància i adaptació
Gener: Museu de Cardedeu
Octubre: IES “la Llauna”
Producció: Museu de Badalona
Contingut: entorn de 400 envasos i altres objectes de llauna decorada, fabricats per
l’empresa G. de Andreis (la Llauna) del fons del Museu, de la col·lecció de Francesc
Farràs i d’altres persones que les han prestades. Muntatge d’una botiga d’ultramarins,
amb diversos productes amb predomini de les llaunes, pedres litogràfiques, mobiliari
autèntic de l’empresa G. de Andreis, fotografies antigues, audiovisual, reproduccions
de cartells publicitaris i d’anuncis, i un petit espai dedicat a altres empreses
badalonines del ram, amb una dotzena de peces.
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SEDENTARIS
Del 28 de gener al 28 de febrer
Carpa instal·lada a la plaça de la Plana
Producció: Obra Social de la Caixa
Contingut: reproduccions de cases, tombes, peces, personatges, il·lustracions etc.
que expliquen l’etapa del neolític a Catalunya d’una manera entenedora tant per a un
públic adult com per al públic infantil. L’exposició s’ha muntat a Badalona amb la
col·laboració de l’Ajuntament i del Museu, que coordina la part didàctica.
Activitats
Tallers didàctics adreçats a les escoles.
ESCULAPI, EL RETORN DEL DÉU
Del 19 al 28 de febrer
Planta baixa del Museu
Producció: Museu d’Arqueologia de Catalunya. Adaptació del Museu de Badalona.
Contingut: presentació de l’escultura grega del déu Esculapi que es trasllada del
Museu d’Arqueologia de Catalunya, on s’ha conservat fins ara, a Empúries, el seu lloc
de procedència, on es conservarà en el futur. Pel camí s’atura a Badalona, on aquesta
escultura monumental es mostrarà amb un audiovisual que explica exhaustivament el
procés de restauració que s’ha fet a la peça.
PER ART DE LA MÀGIA. LI-CHANG, EL TRUC DE LA PERFECCIÓ
Del 26 de febrer al 27 d’abril
Sala d’exposicions del Museu
Producció: Museu de Badalona
Contingut: en el marc del Festival Internacional de Màgia Li-Chang, es presenten
peces (roba, objectes), cartells i fotografies de l’il·lusionista badaloní Joan Forns i
Jordana, internacionalment conegut com a Li-Chang, així com altres objectes
relacionats amb el món de la màgia a Catalunya.
Catàleg: monografia publicada el 2004
Activitats
- 30 de març: visita comentada a l’exposició, a càrrec de Jordi Jané, autor del llibre LiChang, el xinès de Badalona.
- Altres a concretar
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CANYET. IMATGES PER A LA MEMÒRIA
Febrer-març
A determinar, en el barri de Canyet
Producció: Museu de Badalona
Contingut: fotografies de Canyet aportades per particulars i entitats (a partir d’una
recollida iniciada el 2007) i per l’Arxiu d’Imatges del Museu, distribuïdes en plafons
segons la cronologia i el tema. Muntatge audiovisual amb pel·lícules i més fotografies
si el material ho permet.
Activitats
- Tertúlia amb persones del barri.
- Visita guiada pel barri.
ESTELS, ART AL CEL
Del 10 d’abril al 19 de maig
Planta baixa del Museu
Producció: Museu de Badalona.
Contingut: exposició d’una selecció d’estels decorats per artistes contemporanis,
pertanyents a l’entitat badalonina Mira Mira. Club d’estels.
MURAL DEDICAT A JOSEP CORTINAS
24 de maig instal·lació)
Plaça de Josep Cortinas
Producció: Museu de Badalona
Contingut: amb motiu del centenari del naixement de Josep Cortinas, es col·locarà
una petita selecció de fotografies seves, copiades de manera que hi puguin quedar de
forma estable, a la plaça que porta el seu nom
BADIUS
Del 5 de juny al 20 de juliol
Sala d’exposicions del Museu
Producció: Museu de Badalona
Contingut: fotografies antigues i actuals de badius, planimetria, textos i tota mena
d’informacions sobre els típics patis badalonins.
Catàleg: vegeu Publicacions
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Activitats
- Visita a diversos badius.
EL PROGRÉS, IMATGES PER A LA MEMÒRIA
Del 3 de juliol al 12 d’octubre
Local al barri del Progrés
Producció: Museu de Badalona
Contingut: fotografies del Progrés aportades per particulars i entitats a partir d’una
crida, i per l’Arxiu d’Imatges del Museu, distribuïdes en plafons segons la cronologia i
el tema. Muntatge audiovisual amb pel·lícules i més fotografies si el material ho
permet.
Activitats
- Tertúlia amb persones del barri.
- Itinerari comentat pel barri.
VI PREMI MENARINI PER A PINTORS JOVES
Del 18 de setembre al 5 d’octubre
Sala d’exposicions del Museu
Producció: Museu de Badalona.
Contingut: exposició d’una selecció de les obres presentades al Premi Menarini per a
pintors joves.
LES MIL I UNA RUMBES. 50 ANYS DE RUMBA CATALANA
Del 16 d’octubre al 16 de novembre
Sala d’exposicions del Museu
Producció:.OPC Diputació de Barcelona i Museu de Mataró
Contingut: viatge per la rumba des dels anys 1940 fins a l’actualitat, amb imatges,
textos i música de fons. Punt de trobada de diverses generacions i de persones de
procedències ben diferents, la rumba catalana simbolitza l’esperit de convivència i
tolerància.
Activitats
- Xerrades i actuacions a determinar.
TOMÀS MARCO, EL CREADOR DEL CAPITAN TRUENO
Del 6 al 30 de novembre
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Planta baixa del Museu
Producció: Museu de Badalona
Contingut: Dibuixos originals i edicions d’aquest famós dibuixant de còmics.
ÀLVAR SUÑOL
Del 27 de novembre al 21 de desembre
Sala d’exposicions del Museu
Producció: Museu de Badalona
Contingut: Conjunt de pintures d’Àlvar Suñol, de diverses col·leccions així com del
fons del Museu.
Catàleg: vegeu Publicacions
Activitats
Visita comentada a l’exposició

8. PUBLICACIONS
La medicina en l’època romana
Presentació: 25 d’abril (Magna Celebratio)
Text d’Esther Gurri. Llibre de petit format com a resum de divulgació, àmpliament
il·lustrat de la medicina en temps dels romans.
L’abillament en l’època romana
Presentació: 25 d’abril (Magna Celebratio)
Text de Clara Forn. Llibre de petit format com a resum de divulgació, àmpliament
il·lustrat d’aspectes com els pentinats, la cosmètica i els perfum en temps dels
romans.
Badius
Presentació: 5 de juny
Text de Montserrat Rectoret, fotografies d’Antonio Guillén i de l’Arxiu d’Imatges. En
relació a l’exposició del mateix títol, explica les característiques i la història dels badius
de Badalona a partir d’una àmplia selecció.
Àlvar Suñol
Presentació: 27 de novembre
Text a determinar, entorn de l’artista i reproduccions de les obres presentades a
l’exposició en relació a la qual s’edita el llibe.
En preparació (publicació el 2008)
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Biografia de Vicenç Bosch Grau
La peripècia vital i professional d’un dels fundadors de l’Anís del Mono i empresari
pioner en l’ús de tècniques publicitàries.
Patrimoni historicoartístic de Badalona
Text de Margarida Abras. Fotografies d’Antonio Guillén i de l’Arxiu d’Imatges del
Museu. Selecció d’edificis del patrimoni de Badalona i explicació de les seves
característiques i la seva història
Carrer dels Arbres, núm. 19
Recull d’articles d’arqueologia, història i altres temàtiques en relació a Badalona.
N’inclourà un sobre Joan Amigó amb motiu del cinquantenari de la seva mort, un altre
sobre Manuel Moreno Mauricio amb motiu del centenari del seu naixement i el 25è
aniversari de la seva mort i possiblement també un sobre l’estació meteorològica de
Ca l’Arnús.

9. ACTES I ACTIVITATS
APROXIMACIÓ DEL MUSEU A NOUS PÚBLICS
Febrer-abril
Programa de visites a fi d’acostar el Museu a nous públics, en especial de grups socials
desafavorits, com alguns col·lectius d’immigrants i alguns habitants de les zones
perifèriques de la ciutat.
MAGNA CELEBRATIO
25, 26 i 27 d’abril
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració de l’Associació de Reconstrucció
Històrica de Badalona
Jornades de Portes Obertes
Visites guiades als espais arqueològics de la ciutat romana de Baetulo, alguns dels
quals no són habitualment visitables. Com a novetat s’hi inclouran la Casa dels Dofins
i el Conducte d’aigua, que s’hauran acabat d’inaugurar.
Jornades de cuina romana
Diversos restaurants de Badalona oferiran menús cuinats segons el receptari de l’autor
llatí Apici, degudament explicats per un monitor.
Jornades de Reconstrucció Històrica
Reconstruccions fidels i rigoroses d’activitats del món romà: Thermopolivm (taverna,
taller de cuina); Contubernii Castra (demostracions de vida militar), Convivium
(representació banquet), tallers del treball del metall, d’encunyació de moneda, de
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cistelleria, de jocs, tèxtil, demostració sobre la producció i el comerç del vi, etc.
DIA INTERNACIONALS DELS MUSEUS
18 de maig
Contingut: entrada gratuïta a les restes visitables de la ciutat romana de Baetulo.
NITS D’ESTIU
27 de juny a 18 de juliol (divendres)
Anís del Mono
Producció: Museu de Badalona
Contingut: visita comentada a la fàbrica i vetllada musical al pati.

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Setembre
Contingut: visites teatralitzada a la masia de Can Miravitges.

SESSIONS DE CINEMA HISTÒRIC DINS EL FESTIVAL FILMETS
Novembre
Contingut: projeccions comentades de filmacions d’empreses badalonines.

10. SERVEIS AL PÚBLIC
ARXIU HISTÒRIC CIUTAT DE BADALONA, ARXIU JOSEP M. CUYÀS I ARXIU
D’IMATGES
- Atenció de consultes al públic:
-dimarts i dimecres matins de 9 a 2 i dimecres tarda de 4 a 2/4 de 8.
- Servei de reprografia.
SERVEIS TÈCNICS
- Assessorament a investigadors i estudiants sobre temes d’arqueologia i d’història
local.
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SERVEI DE VISITES AL PATRIMONI I SORTIDES CULTURALS
Visites al Patrimoni de Badalona
Museu (Termes romanes i Decumanus tancats per obres)
Jardí de Quint Licini
Casa dels Dofins
Conducte d’aigües
Turó d’en Boscà
Dalt de la Vila
Sant Jeroni de la Murtra
Fàbrica Anís del Mono
Façana marítima
Cementiri Vell
Sortides al patrimoni natural i cultural d’altres punts de Catalunya
- Visites guiades al Museu de la Música de Barcelona, el Museu de Lleida, recentment
inaugurat, i altres punts de Catalunya d’interès històric i artístic.

11. REPRODUCCIÓ DE PECES I BOTIGA
- Estris quirúrgics d’època romana en caixes individuals.
- Llapis, imans i altres objectes de record.

12. PUBLICITAT I PROPAGANDA
- Nova Web del Museu: reorganització i ampliació dels continguts.
- Agenda d’activitats.
- Invitacions, fulletons i cartells de totes les exposicions, actes i activitats.
- Mitjans de comunicació.
- Assistència al Saló Nàutic de Barcelona i les fires Tarraco Viva (Tarragona), Fira de
Turisme de Badalona i altres que es puguin plantejar.
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13. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS
Universitat de Barcelona
- Facultat de Geografia i Història
- Conveni de pràctiques d’arqueologia: classificació de materials ceràmics amb
classes impartides pel Museu, i col·laboració de 4 becaris durant 6 mesos a mitja
jornada aportats per la Universitat.
-Màster en Gestió del Patrimoni Cultural: pràctiques de restauració de materials
arqueològics.
- Facultat de Biblioteconomia i Documentació
- Pràcticum d’arxius (conveni de pràctiques).
- Facultat de Belles Arts
- Restauració de materials ceràmics i arqueològics.
Universitat Autònoma
- Facultat de Filosofia i Lletres
- Conveni de pràctiques de l’assignatura de Recursos instrumentals per a la recerca
històrica II.
Diputació de Barcelona
- Conservació i restauració de pintura i altres peces a través de l’Escola d’Arts i Oficis i
de la Facultat de Belles Arts.
- Cultura: beca per portar a terme diversos treballs de museografia..
Guàrdia Urbana
- Realització, per part del Museu, de cursos de formació en matèria de protecció del
patrimoni.
Altres col·laboracions
- Escola de Conservació i Restauració d’Obres d’Art Ecore: conveni per a pràctiques de
restauració.
- Laboratorios Menarini, SA: conveni de col·laboració premis Menarini de pintura.
- Ràdio Ciutat de Badalona: intervenció del Museu en diversos programes sobre
arqueologia i història.
- Associació de Reconstrucció Històrica de Badalona: col·laboració amb el Museu en la
Magna Celebratio i en temes de recerca sobre la vida quotidiana en temps dels romans
- Voluntaris Badalona: col·laboració amb el Museu en la Magna Celebratio, les Nits
d’Estiu i les exposicions temporals. Col·laboració del Museu en el muntatge de la Fira
de Turisme de Badalona.
- Associació de Veïns de Canyet: disseny i elaboració diplomes Concurs de Poemes i
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Narrativa per part del Museu.
- IES Alexandre Galí: conferència sobre la història de Badalona des dels orígens al
nostres dies.
Assistència a reunions periòdiques
- Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona.
- Comissió Tècnica per definir la carta de colors del Dalt de la Vila.
- Xarxa de Museus locals (Diputació): assistència a les reunions, préstecs obres
exposicions.
- Xarxa d’Arxius locals (Diputació): assistència a les reunions..

14. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES I CIENTÍTICOTÈCNIQUES
- Jornades de Museus i Administració local.
- SFECAG. Congrés d’arqueologia romana. Empúries, maig.
- Altres que es vagin plantejant al llarg de l’any.
- Arxius d'entitats i d'associacions, Barcelona 30 d’abril
- Jornada sobre l'aplicació de la norma de descripció arxivística de Catalunya,
Barcelona 7 de maig.
- Jornada de presentació de la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
Barcelona 2 de juny.
- Avaluació i preservació de la documentació electrònica, Barcelona 10 de novembre.
- La Imatge i la recerca històrica. Jornades Antoni Varés. Girona, octubre.
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PROPOSTA DE PRESSUPOST 2008

PARTIDA
CAP.1

ARTICLE

DESPESES PERSONAL

911.757,77

ART. 13 PERSONAL LABORAL

596.680,24

130.00

Retribucions bàsiques laborals

266.874,65

130.01
ART.
14

Retribucions complementàries laborals

329.805,59

RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL
Suplències

0,00

141.01
ART.
15

INCENTIUS AL RENDIMENT

150.01

Complement productivitat

11.354,09

150.05

Perllongació de jornada

34.631,24

151.00

Gratificacions

151.01

Paga d'assistència personal

22.788,00

151.04

Treballs extraordinaris

13.454,40

ART.16 QUOTES, PRESTACIONS, DESP.SOCIALS
160.00

Seguretat Social

163.00

Formació i perfeccionament laborals

165-08

Ajuts socials i altres

165-09

Fons de pensions

CAP.2
ART.
20

DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS

202.00

Lloguer immobles

206.00

Lloguer equips informàtics

26.698,67

26.698,67
0,00

82.305,76

78,03

0,00

206.073,10

200.234,68
2.150,00
160,00
3.528,42
462.557,76

ARRENDAMENTS

ART.21 REPARACIONS, MANT. I CONSERVACIONS

CAPÌTOL

64.084,56
60.634,56
3.450,00
0,00

212.00

Edificis i altres construccions

35.800,00

213.00

Maquinària, instal.lacions i útils

38.519,34

92.347,34
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215.00

Mobiliari i estris

216.00

Equips informàtics

5.000,00
13.028,00

ART.22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES

303.125,86

220.00

Material d'oficina

5.128,65

220.01

Premsa, llibres i altres publicacions

3.000,00

220.02

Material informàtic no inventariable

7.301,21

221.00

Subministrament d'energia elèctrica

221.01

Subministrament d'aigua

221.03

Combustibles i carburants

221.04

Vestuari de personal

4.000,00

221.05

Productes alimentàris

3.500,00

221.08

Productes de neteja i endreç

3.060,00

222.00

Comunicacions telefòniques

8.876,00

222.01

Comunicacions postals

9.000,00

223.00

Transports

12.000,00

226.02

Publicitat i propaganda

18.200,00

226.06

Reunions, conferències i cursos

226.09

Despeses diverses

226.15

Publicacions i edicions

20.000,00

226.23

Actuacions culturals

14.100,00

226.51

Exposicions

41.885,00

226.53

Carrer dels Arbres

226.55

Restauració

21.200,00

226.56

Excavacions

2.100,00

227.00

Servei de neteja i endreç

227.07

Servei de monitoratge

227.11

Despeses de gestoria

25.000,00
2.850,00
250,00

1.200,00
500,00

2.625,00

40.000,00
5.000,00
19.300,00
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227.13

Contractes de serveis

28.050,00

227.19

Serveis i activitats de solidaritat i cooperació

5.000,00

ART.23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.01

Dietes i viatges de personal

CAP.3

DESPESES FINANCERES

349.00

Altres despeses financeres

CAP. 6

INVERSIONS

685.00

Inversió patrimonial mobiliari

CAP 8

ACTIUS FINANCERS

830.02

Bestreta nòmina de personal

3.000,00
3.000,00
600,00

600,00

0,00

0,00

6.300,00

6.300,00

600,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

0,00

6.300,00
1.381.215,53 1.381.215,53 1.381.215,53

RESUM DESPESES PER CAPÍTOLS
CAP. 1

DESPESES PERSONAL

911.757,77

CAP. 2

DESPESES DE BENS CORRENTS I SERV.

462.557,76

CAP. 3

DESPESES FINANCERES

CAP. 6

INVERSIONS

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS

600,00
0,00
6.300,00

TOTAL

1.381.215,53
PRESSUPOST 2007 - INGRESSOS

CAP.3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

67.000,00

300.00

Vendes

31.500,00

340.01

Prestació de serveis

27.500,00

350.01

Utilització del domini públic

6.500,00

399.00

Altres ingressos

1.500,00

CAP.4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

400.00

Transferències de l'Ajuntament

45500

Transferències Generalitat de Catalunya

1.297.955,53
1.266.255,53
9.000,00
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462.01

Transferències corrents Diputació Barcelona

24.000,00

480.01

Amics del Museu

CAP.5

INGRESSOS PATRIMONIALS

520.00

Interessos financers

800,00

520.02

Interessos de bestretes

160,00

CAP. 7

Transferències de capital (inversions)

7.700,00
960,00

0,00

70000 Transferències Ajuntament (inversions)
Transferències Generalitat de Catalunya
75500 (inversions)

0,00

76101 Transferències Diputació Barcelona (inversions)

0,00

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS

830.02

Bestretes nòmina de personal
TOTAL

0,00

6.300,00
6.300,00
1.381.215,53

RESUM INGRESSOS PER CAPÍTOLS
CAP. 3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

67.000,00

CAP. 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.297.955,53

CAP. 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAP. 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS
TOTAL

960,00

6.300,00
1.381.215,53

1.372.215,53
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NOM ORGANISME: MUSEU DE BADALONA
PLANTILLA DE FUNCIONARIS, QUADRE LABORAL
ANY 2008
QUADRE LABORAL

GRUP A
Tècnics Superiors
N. Places
9

Denominació
Tècnic Superior

Grup Vacants
A1
1

GRUP B
Tècnics Mitjans
N. Places
2

Denominació
Tècnic Mitjà

Grup Vacants
A2
2

Denominació
Administratiu especialitzat
Cap d’unitat d’activitats i serveis
Administratiu en gestió comptable
Tècnic Auxiliar de Museu

Grup Vacants
C1
1
C1
C1
C1

Denominació
Cap de manteniment i Consergeria
Oficial Ofici especialista enc. Excavació
Auxiliar tècnic administratiu

Grup Vacants
C2
C2
C2
1

Denominació
Ordenança
Operari

Grup Vacants
E
1
E

GRUP C

N. Places
1
1
1
1
GRUP D

N. Places
1
1
1

GRUP E

N. Places
1
1

Secretaria

Secretaria

Secretaria

Vista la documentació, el Consell, per unanimitat, A P R O V A la proposta
de Programa, el Pressupost i la Plantilla per a l’any 2008.

4.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS.
A petició del Director, i atès que sovint és una condició necessària per
poder accedir a algunes subvencions, el Consell A C O R D A per
unanimitat facultar la Direcció perquè pugui cursar les sol·licituds que,
essent competència del Consell, es convoquin al llarg de l’any i que siguin
adients per desenvolupar el programa del Museu.

5.- PRECS I PREGUNTES.
La Direcció informa als consellers que, a partir de demà, dia 1 de febrer, la
senyora Francesca García Almagro, que havia estat Directora del Museu i
que els darrers anys hi ha desenvolupat la tasca de cap de Difusió, deixa
aquesta feina durant un any per incorporar-se a unes altres tasques fora
del Museu i de Badalona. El Consell se’n dóna per assabentat i fa constar
el seu agraïment a la senyora García per la feina realitzada, així com els
seus millors desitjos en la nova labor que emprendrà a partir d’ara.
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

