Secretaria

ACTA de la reunió
del Consell Rector
del Museu de Badalona
Núm. sessió: 4/2008
Caràcter: Extraordinària
Data: 20 d’octubre de 2008
Horari: de les 13 h a les 13’15 h
Lloc: Museu de Badalona

Assistents:
Vicepresident
Jaume Vives i Sobrino
Vocals
Pablo Hernán i Tàpias
Mateu Chalmeta i Torredemer
Joan Ferrer i Llobet
Antonio Rodríguez Rivera
Membre d’honor
Joan Villarroya i Font
Director
Joan Mayné i Amat
Secretari
Albert Müller i Valentí
Excusa l’assistència
Màrius Garcia Andrade

ORDRE DEL DIA:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER INCORPORAR EL ROMANENT DE
TRESORERIA.
3.- 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
celebrar el dia 1 d’octubre, la qual, trobada conforme, és A P R O V A D A
per unanimitat.
2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER INCORPORAR EL ROMANENT
DE TRESORERIA.
La Direcció presenta l’informe tècnic de data 14 d’octubre de 2008, que
seguidament es transcriu, en relació a la proposta de modificació de
pressupost per incorporar el romanent de tresoreria per tal de finançar
l’adquisició d’obres d’art, tal com s’explica en l’informe abans esmentat i
que prèviament ha estat facilitat als consellers, els quals prenen per
unanimitat l’acord d’A P R O V A R aquesta proposta.
INFORME TÈCNIC.Atès que una de les principals finalitats del Museu és la recol·lecció i l’adquisició
de béns culturals mobles que tinguin interès com a testimonis materials de la
societat, ja sigui pel seu valor artístic, històric, etnogràfic o documental, tal com
queda instituït en l’article 5è del seus estatuts.
Atès que cal donar resposta a les oportunitats d’adquisició d’obres d’art d’artistes
ja desapareguts o contemporanis, per tal de completar les col·leccions del fons
d’art de la ciutat.
Atès que cal dotar la partida corresponent, 0-45100-68500, “Inversió en mobiliari
i béns patrimonials” amb la quantitat necessària per poder fer front a aquestes
adquisicions.
Atès que en la liquidació de pressupost de 2007 va resultar un romanent de
tresoreria per un import de 30.868,04 euros. Aquesta quantitat possibilita
l’adquisició de les esmentades obres d’art.
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És per aquest motiu que us sol·licitem que realitzeu la modificació de pressupost
corresponent.

3.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
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

