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A C T A de la reunió
del Consell Rector
del Museu de Badalona
Núm. sessió: 2/2010
Caràcter: Extraordinària
Data: 15 de juliol 2010
Horari: de les 10,15 a les 10,40 h
Lloc: Museu de Badalona
Assistents:
Vicepresident
Mateu Chalmeta i Torredemer
Vocals
Josep Duran i Vázquez
Màrius Garcia Andrade
Pablo Hernán Tàpias
Antonio Rodríguez de Rivera
Joan Ferrer i Llobet
Jordi Albaladejo Blanco
Director
Joan Mayné i Amat
Membre d’honor
Joan Villarroya i Font
Secretari
Albert Müller i Valentí
Excusen la seva assistència
Jordi Serra Isern
Josep M. Rojo Pijoan
Justo Alarcon Iglesias (FAVB)
ORDRE DEL DIA:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE DE LA REDUCCIÓ DE LES REMUNERACIONS SALARIALS DEL PERSONAL
DEL MUSEU.
3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER DISMINUCIÓ DE L’APORTACIÓ DE
L’AJUNTAMENT.
4.- DONAR COMPTE DEL MOVIMENT DELS OBJECTES DEL MUSEU.
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.
Per part del Secretari es dóna compte de l’acta de la sessió del Consell
anterior, celebrada el dia 21 de gener del 2010 que, trobada conforme, és
A P R O V A D A per unanimitat.
2.- DONAR COMPTE DE LA REDUCCIÓ DE LES REMUNERACIONS SALARIALS DEL
PERSONAL DEL MUSEU.
Per part del Director, s’informa de la reducció de les remuneracions
salarials del personal del Museu, en els termes següents:
INFORME TÈCNIC
Relatiu a l’actualització de les retribucions del personal del Museu de Badalona
amb efectes de l’1 de juny de 2010.
1. Atès l’acord del Consell Rector de 21 de gener de 2010 pel qual es van
aprovar les retribucions del personal al servei del Museu de Badalona per a
2010.
2. Atès el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, estableix diverses
mesures de contenció en les despeses de personal de les diverses
administracions públiques que es concreten en una reducció generalitzada
de les retribucions aplicable amb criteris de progressivitat.
3. Atès que la Comissió mixta, integrada per representants de la Corporació i
de les organitzacions sindicals representants del personal, s’ha reunit en
data 2 de juny de 2010, als efectes previstos en l’article 37.1 de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic.
Les quanties dels diferents conceptes retributius a percebre amb efectes de l’1
de juny de 2010 pel personal del Museu, per aplicació del que es preveu al
Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, són les següents:
a) sou
Grup/subgrup
de classificació
GRUP A1
GRUP A2
GRUP B
GRUP C1

Quant. Mens. Pag.
ordinàries (euros)
1.109,05
958,98
838,27
720,02

Paga extraordinària
mes de desembre
(euros)
42,65
34,77
30,52
26,31
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GRUP C2
Agr.Prof.

599,25
548,47

17,90
13,47

b) triennis
Grup/subgrup
de classificació
GRUP A1
GRUP A2
GRUP B
GRUP C1
GRUP C2
Agr.Prof.

Quantia mensual
Paga extraordinària
en pagues
mes de desembre
ordinàries
(euros)
(euros)
42,65
23,98
34,77
24,02
30,52
25,79
26,31
22,23
17,90
17,71
13,47
13,47

c) Complement de destinació
Quant. mens.
pag. ordinàries
NIVELL
(euros)
30
968,75
29
868,93
28
832,4
27
795,85
26
698,2
25
619,47
24
582,92
23
546,41
22
509,84
21
473,35
20
439,7
19
417,25
18
394,79
17
372,33
16
349,93

NIVELL
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Quant. mens.
pag. ordinàries
(euros)
327,44
305,01
282,53
260,07
237,62
215,19
203,97
192,71
181,5
170,27
159,04
142,21
125,42
108,57
91,75

D’acord amb el que es preveu a l’article 24.Un.B).b) de la Llei 26/2009, de 23
de desembre, de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, en la
redacció que li dona l’article 1.Quatre del RD llei 8/2010, de 20 de maig,
l’import mensual del complement de destinació en pagues ordinàries del grup
Agrupacions professionals de la Llei 7/2007, serà el següent:

NIVELL

Quantia mensual en
pagues ordinàries

Secretaria

(euros)
14
13
12
11
10
9
8
7

317,85
294,42
271,01
247,62
224,24
212,55
200,82
189,14

d) Complement específic
Coordinador de Programes
Cap de departament d'Arxiu Històric
Tècnic de departament de Difusió
Cap de departament de Recerca i Conservació
Cap de departament d'Arqueologia
Tècnic superior Arqueòleg
Tècnic de departament d'Arqueologia
Tècnic superior Difusor
Tècnic mitjà de difusió
Administratiu especialitzat
Cap d'unitat d'activitats i serveis
Tècnic auxiliar de Museu
Administratiu en gestió comptable
Oficial d'oficis especialista /enc. excav.
Cap de Manteniment i Consergeria
Tècnic Auxiliar especialitzat

930,36
930,36
930,36
930,36
930,36
778,59
778,59
778,59
761,78
497,23
1.068,32
497,23
497,23
600,98
832,77
318,95

D’acord amb el que es preveu a l’article 24.Un.B).b) de la Llei 26/2009, de 23
de desembre, de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, en la
redacció que li dona l’article 1.Quatre del RD llei 8/2010, de 20 de maig,
l’import mensual del complement específic en pagues ordinàries del grup
Agrupacions professionals de la Llei 7/2007, serà el següent:
Ordenança
Operari

454,36
397,72

e) Complement de productivitat
• Complement per assistència:
Concepte Quant. Mens. Pag. ordin (euros)
Complement màxim
Complement reduït (absències 12 a 16 dies naturals)
Complement reduït (absències 17 a 21 dies naturals)
Complement mínim

660,55
323,49
257,75
192,00
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La quantia del complement d’assistència que correspon al període 1 de
desembre de 2009 a 31 de maig de 2010, que s’ha d’abonar conjuntament
amb la nòmina del mes d’agost de 2010, s’abonarà d’acord amb les quanties i
condicions previstes a l’acord del Consell Rector de 21 de gener de 2010.
•

Complement per especial rendiment: reducció del 5,0% dels imports
monetaris aprovats per acord del Consell Rector de 21 de gener de
2010.

Fórmula d’aplicació: 376,95 € (G x CG x CC)
Quanties del factor G:
Número de tram
Trams
Primer
De 0% a 19%
Segon
De 20% a 35%
Tercer
De 36% a 50%
Quart
De 51% a 65%
Cinquè
De 66% a 80%
Sisè
De 81% a 100%
•

Import (euros)
0,00
147,76
224,39
299,90
375,43
442,09

Complement per perllongació de jornada:

GRUP/SUBGRUP CLASSIFICACIÓ
GRUP A1
GRUP A2
GRUP C1
GRUP C2
AGR.PROF.

QUANT. MENSUAL (EUROS)
254,94
203,90
166,75
147,93
134,90

Els complements que hagin d’abonar-se conjuntament amb la nòmina del mes
de juny però que corresponguin a períodes anteriors, s’abonaran d’acord amb
les quanties i condicions previstos a l’acord del Consell Rector de 21 de gener
de 2010.
Complements personals i transitoris i altres retribucions que tinguin caràcter
anàleg, així com les indemnitzacions per raó del servei: es regiran per la seva
normativa específica i pel que disposa la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, sense que siguin d’aplicació
les actualitzacions previstes a la mateixa d’acord amb la nova redacció del seu
article 24.Un.b).c) en la redacció donada per l’article 1.Quatre del RD llei
8/2010, de 20 de maig.
Les quanties dels diferents conceptes retributius a percebre amb efectes de l’1
de juny de 2010 pel personal eventual al servei del Museu, són les següents:
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Personal directiu
LLOC DE TREBALL
DIRECCIÓ

QUANT. MENS. PAG. ORDIN (EUROS)
3.270,81

Les pagues extraordinàries del personal laboral i eventual s’acreditaran el
primer dia hàbil dels mesos de juny i desembre i amb referència a la situació i
drets de la persona en les referides dates, i s’abonaran d’acord amb les
normes següents:
•

La paga extraordinària a percebre en el mes de juny de 2010 s’ha
d’abonar d’acord amb les regles i imports previstos a l’acord del Consell
Rector de 21 de gener de 2010.

•

La paga extraordinària del mes de desembre de 2010 per al personal
laboral o eventual directiu ha d’incloure:

•

La quantia en concepte de sou que es recull expressament a l’apartat
a) del punt Primer d’aquesta resolució, en funció del grup/subgrup a
que pertany l’empleat/ada públic/a.

•

La quantia en concepte de triennis que es recull expressament a
l’apartat b) del punt Primer d’aquesta resolució, en funció del
grup/subgrup a que pertany l’empleat/ada públic/a.

•

La quantia en concepte de complement de destinació, complement
específic i complement personal i transitori que correspongui pel seu
import mensual, en pagues extraordinàries, en la data d’acreditament
de la paga extraordinària.

•

La paga extraordinària del mes de desembre de 2010 per al personal
eventual ha d’incloure la quantia en concepte de sou que correspongui
pel seu import mensual, en pagues ordinàries, en la data
d’acreditament de la paga extraordinària, i la quantia en concepte de
triennis que es recull expressament a l’apartat b) del punt Primer
d’aquesta resolució, en funció del grup/subgrup a que pertany
l’empleat/ada públic/a.

La resta de percepcions de caràcter econòmic del personal del Museu que a les
seves normatives reguladores contemplin expressament l’actualització anual
s’ha d’aminorar, amb efectes de l’1 de juny de 2010, un 5 per cent en les
quanties vigents a 31 de maig de 2010.
CONCLUSIONS:
Per tot això, en opinió del sotasignat, supeditat a superior
oportú que:
L’òrgan competent actualitzi i aprovi les quanties dels
retributius a percebre amb efectes de l’1 de juny de 2010
i eventual del Museu, per aplicació del que es preveu
8/2010, de 20 de maig.

o millor criteri, creu
diferents conceptes
pel personal laboral
al Reial decret llei
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INFORME JURÍDIC
Relatiu a l’actualització de les retribucions del personal del Museu de Badalona
amb efectes de l’1 de juny de 2010.
Atès l’anterior informe tècnic del director del Museu.
Fets
1. Per acord del Consell Rector de 21 de gener de 2010 pel qual es van
aprovar les retribucions del personal al servei del Museu de Badalona per a
2010.
2. El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, estableix diverses
mesures de contenció en les despeses de personal de les diverses
administracions públiques que es concreten en una reducció generalitzada
de les retribucions aplicable amb criteris de progressivitat.
3. La Comissió mixta, integrada per representants de la Corporació i de les
organitzacions sindicals representants del personal, s’ha reunit en data 2
de juny de 2010, als efectes previstos en l’article 37.1 de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
4. L’expedient informat pel director d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció
Econòmica i per l’Interventor.
Fonaments de dret
1. L’article 22.Dos.B) de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2010, en la redacció que li dona l’article
1.Dos de RD llei 8/2010, de 20 de maig, és d’aplicació a les corporacions
locals i organismes depenents en virtut de l’article 22.Un de la mateixa
norma i determina la reducció que han d’experimentar amb efectes de l’1
de juny de 2010 les retribucions del personal al servei dels ens locals. Els
articles 22 a 28 de la mateixa norma, en la nova redacció donada pel RD
llei 8/2010, de 20 de maig, contenen altres disposicions també aplicables a
les retribucions del personal funcionari i laboral al servei dels ens locals i
dels seus organismes autònoms.
2. El règim de les retribucions del personal eventual al servei dels ens locals
es regula a l’article 304.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalumya (TRLMRLC). La reducció de retribucions prevista al RD
llei 8/2010 no és d’aplicació al personal eventual al servei de les
corporacions locals, però a l’Ajuntament de Badalona es planteja
d’aplicació, sobre les seves retribucions vigents a 31 de maig de 2010, dels
criteris de reducció recomanats per als membres de la Corporació per la
Federación Española de Municipios y Provincias, la Federació de Municipis
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Secretaria

3. La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Consell
Rector, d’acord amb l’article 8 de l’Estatut del Museu i per analogia amb
les determinacions de l’art. 52.2.j de la TRLMRLC. Atès que les disposicions
del RD llei 8/2010, de 20 de maig en matèria de retribucions del personal
són d’aplicació amb efectes de l’1 de juny i que les nòmines d’aquest mes
s’han de preparar amb l’antelació necessària per tal que es facin efectives
en el termini màxim del dia 23 de juny, segons els acords presos en la
Comissió mixta ajuntament-sindicats, i el Consell Rector del Museu no té
data prevista per a la propera reunió, el Vicepresident pot resoldre d’acord
amb resolució de delegació d’atribucions de la Presidència i en relació amb
l’art. 19 dels Estatuts del Museu . En aquest cas caldria donar compte al
Consell Rector en la primera sessió que aquest convoqui per a la serva
ratificació.
Per tant, s’escau que per la Vicepresidència sigui dictat la següent:
Resolució
Primer.- Establir les quanties dels diferents conceptes retributius a percebre
amb efectes de l’1 de juny de 2010 pel personal laboral, per aplicació del que
es preveu al Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, d’acord amb el detall
següent:
a. Sou
Grup/subgrup
de classificació
GRUP A1
GRUP A2
GRUP B
GRUP C1
GRUP C2
Agr.Prof.

Quantia mensual
Paga extraordinària
en pagues
mes de desembre
ordinàries
(euros)
(euros)
1.109,05
623,62
958,98
662,32
838,27
708,25
720,02
608,34
599,25
592,95
548,47
548,47

b. Triennis
Grup/subgrup
de classificació
GRUP A1
GRUP A2
GRUP B
GRUP C1
GRUP C2
Agr.Prof.

Quantia mensual
Paga extraordinària
en pagues
mes de desembre
ordinàries
(euros)
(euros)
42,65
23,98
34,77
24,02
30,52
25,79
26,31
22,23
17,90
17,71
13,47
13,47
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c. Complement de destinació
Quantia mensual en
NIVELL
pagues ordinàries
(euros)
30

968,75

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

868,93
832,40
795,85
698,20
619,47
582,92
546,41
509,84
473,35
439,70
417,25
394,79
372,33
349,93
327,44
305,01
282,53
260,07
237,62
215,19
203,97
192,71
181,50
170,27
159,04
142,21
125,42
108,57
91,75

d. D’acord amb el que es preveu a l’article 24.Un.B).b) de la Llei 26/2009, de
23 de desembre, de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, en la
redacció que li dona l’article 1.Quatre del RD llei 8/2010, de 20 de maig,
l’import mensual del complement de destinació en pagues ordinàries del grup
Agrupacions professionals de la Llei 7/2007, serà el següent:
NIVELL

Quantia mensual en
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14
13
12
11
10
9
8
7

pagues ordinàries
(euros)
317,85
294,42
271,01
247,62
224,24
212,55
200,82
189,14

e. Complement específic
Coordinador de programes
Cap de departament d'arxiu històric
Tècnic de departament de difusió
Cap de departament de recerca i conservació
Cap de departament d'arqueologia
Tècnic superior arqueòleg
Tècnic de departament d'arqueologia
Tècnic superior difusor
Tècnic mitjà de difusió
Administratiu especialitzat
Cap d'unitat d'activitats i serveis
Tècnic auxiliar de museu
Administratiu en gestió comptable
Oficial d'oficis especialista /enc. excav.
Cap de manteniment i consergeria
Tècnic auxiliar especialitzat

930,36
930,36
930,36
930,36
930,36
778,59
778,59
778,59
761,78
497,23
1.068,32
497,23
497,23
600,98
832,77
318,95

D’acord amb el que es preveu a l’article 24.Un.B).b) de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre, de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, en la redacció
que li dona l’article 1.Quatre del RD llei 8/2010, de 20 de maig, l’import mensual
del complement de destinació en pagues ordinàries del grup Agrupacions
professionals de la Llei 7/2007, serà el següent:
Ordenança
Operari
f. Complement de productivitat

454,36
397,72
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i.

Complement per assistència:

Concepte
Complement
Complement
Complement
Complement

Quant. Mens. Pag. ordin (euros)
màxim
660,55
reduït (absències 12 a 16 dies naturals)
323,49
reduït (absències 17 a 21 dies naturals)
257,75
mínim
192,00

La quantia del complement d’assistència que correspon al període 1 de desembre
de 2009 a 31 de maig de 2010, que s’ha d’abonar conjuntament amb la nòmina
del mes d’agost de 2010, s’abonarà d’acord amb les quanties i condicions
previstes a l’acord del Consell Rector de 21 de gener de 2010.
ii.

Complement per especial rendiment: reducció del 5,0% dels imports
monetaris aprovats per acord del Consell Rector de 21 de gener de 2010.
Fórmula d’aplicació: 376,95 € (G x CG x CC)
Quanties del factor G:
Número de tram
Trams
Primer
De 0% a 19%
Segon
De 20% a 35%
Tercer
De 36% a 50%
Quart
De 51% a 65%
Cinquè
De 66% a 80%
Sisè
De 81% a 100%

Import (euros)
0,00
147,76
224,39
299,90
375,43
442,09

iii. Complement per perllongació de jornada:
GRUP/SUBGRUP CLASSIFICACIÓ
QUANT. MENSUAL (EUROS)
GRUP A1
254,94
GRUP A2
203,90
GRUP C1
166,75
GRUP C2
147,93
AGR.PROF.
134,90
Els complements que hagin d’abonar-se conjuntament amb la nòmina del mes
de juny però que corresponguin a períodes anterior, s’abonaran d’acord amb
les quanties i condicions previstos a l’acord del Consell Rector de 21 de gener
de 2010.
g. Complements personals i transitoris i altres retribucions que tinguin caràcter
anàleg, així com les indemnitzacions per raó del servei: es regiran
per la seva normativa específica i pel que disposa la Llei 26/2009,
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de 23 de desembre, de
2010, sense que siguin
mateixa d’acord amb la
la redacció donada per
de maig.

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
d’aplicació les actualitzacions previstes a la
nova redacció del seu article 24.Un.b).c) en
l’article 1.Quatre del RD llei 8/2010, de 20

Segon.- Aprovar les quanties dels diferents concepte retributius a percebre amb
efectes de l’1 de juny de 2010 pel personal eventual al servei del Museu, d’acord
amb el detall següent:
a) Personal directiu
LLOC DE TREBALL
DIRECCIÓ

QUANT. MENS. PAG. ORDIN (EUROS)
3.270,81

Tercer.- Aprovar que les pagues extraordinàries del personal laboral i eventual
s’acreditaran el primer dia hàbil dels mesos de juny i desembre i amb referència a
la situació i drets de la persona en les referides dates, i s’abonaran d’acord amb
les normes següents:
a) La paga extraordinària a percebre en el mes de juny de 2010 s’abonarà
d’acord amb les regles i imports previstos a l’acord del Consell Rector de 21 de
gener de 2010.
b) La paga extraordinària del mes de desembre de 2010 per al personal laboral o
eventual directiu inclourà:
i. La quantia en concepte de sou que es recull expressament a l’apartat a)
del punt Primer d’aquesta resolució, en funció del grup/subgrup a que
pertany l’empleat/ada públic/a.
ii. La quantia en concepte de triennis que es recull expressament a
l’apartat b) del punt Primer d’aquesta resolució, en funció del
grup/subgrup a que pertany l’empleat/ada públic/a.
iii. La quantia en concepte de complement de destinació, complement
específic i complement personal i transitori que correspongui pel seu
import mensual, en pagues extraordinàries, en la data d’acreditament
de la paga extraordinària.
c) La paga extraordinària del mes de desembre de 2010 per al personal eventual
inclourà la quantia en concepte de sou que correspongui pel seu import
mensual, en pagues ordinàries, en la data d’acreditament de la paga
extraordinària, i la quantia en concepte de triennis que es recull expressament
a l’apartat b) del punt Primer d’aquesta resolució, en funció del grup/subgrup
a que pertany l’empleat/ada públic/a.
Quart.- Aprovar, amb efectes de l’1 de juny de 2010, una minoració del 5 per
cent en les quanties vigents a 31 de maig de 2010 de la resta de percepcions
de caràcter econòmic del personal del Museu que a les seves normatives
reguladores contemplin expressament l’actualització anual
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Cinquè.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació del Consell Rector en la
primera sessió que se celebri.

El Consell es dóna per assabentat de la reducció aplicada, anteriorment
detallada.
3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER DISMINUCIÓ DE
L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Per part de la Direcció, es dóna compte que, en el marc general de
reducció de la despesa pública que s’ha de portar a terme en tots els
nivells de l’Administració Pública, s’ha ajustat l’aportació municipal al
pressupost del Museu, que ha disminuït en 41.283,75 euros, de forma que
passa de 1.333.000,00 a 1.291.716,25. En conseqüència, tindrà lloc una
reducció de les despeses del Museu, per la quantitat indicada, que es
concretarà en les partides següents:
Estalvi
Capítol 1
0.3331.143
Capítol 2
0.3331.203.00
0.3331.206.00
0.3331.213.00
0.3331.215.00

Despeses de personal
Retribucions altre personall
Despeses de bens corrents i serveis
Arrendament, maquinària, instal·lacions i utillatge
Arrendament equips processos d’informació
Reparació, manteniment i conservació maquinària,
instal·lacions i utillatge
Reparació, manteniment i conservació maquinària,
instal·lacions i utillatge
Suma total

1.283,75 €
1.000,00 €
15.470,00 €
13.530,00 €
10.000,00 €
41.283,75€

El Consell A P R O V A el projecte presentat i acorda elevar-lo a
l’Ajuntament als efectes adients, amb l’abstenció del Sr. Antonio Rodríguez
de Rivera.
4.- DONAR COMPTE DEL MOVIMENT DELS OBJECTES DEL MUSEU.
El Director dóna compte al Consell de les peces que han sortit
temporalment del Museu en concepte de comodat, i que són les següents:
Al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC):
• Gaspar Homar. Sofà-vitrina amb plafó de marqueteria “La
Sardana” (inv. 7486). Mides: 240 x 256,5 x 70 cm. Prestat en
data 26.03.2010 per un termini de 5 anys. La finalitat d’aquest
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comodat és garantir la conservació de la peça, ja que al lloc on
es trobava (Llar d’Avis Vicenç Bosch) s’estava malmetent. En
primer lloc, la peça serà restaurada per part del MNAC sense cap
càrrec per al Museu de Badalona, i seguidament serà exposada
al MANC fins a l’any 2015, amb les màximes garanties de
conservació.
Museu Etnològic de Barcelona
• Ampolla Anís del Mono (inv. 8790), paquet de tabac (inv. 2409),
capsa de llumins (inv. 455), segells de racionament (Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs. En aquest cas es tracta de
prorrogar el préstec de les peces esmentades, del qual ja s’havia
donat compte, fins al mes de novembre d’aquest any 2010, ja
que es troben integrades en l’exposició “Fam i guerra a
Catalunya. Memòria i estratègies de supervivència, 1936-1939,
que ha estat prorrogada fins al 21 de novembre de 2010.
Diputació i Fundació Casa de Cultura de Girona de la Diputació de Girona
• Dues pintures de Joan de Palau Buxó: Mercat de Banyoles (inv.
2381) i Paisatge d’hivern a Porqueres (inv. 2598). Aquestes
peces es deixaran en comodat entre els mesos d’octubre i
desembre, per a l’exposició “Atles paisatgístic de les terres de
Girona”. La mostra tindrà diverses seus i la que acollirà les peces
esmentades serà el Museu Darder de Banyoles.

5.- PRECS I PREGUNTES.
El Director presenta al Consell un nou objecte que s’ha realitzat amb motiu
de la capitalitat cultural de Badalona per tal que pugui servir d’obsequi
protocol·lari i també perquè es pugui vendre a la botiga del Museu. Es
tracta d’una reproducció a escala de la tabula hospitalis, realitzada en
bronze i col·locada en un marc negre, protegida en vidre. El consell
manifesta la seva satisfacció per la reproducció d’aquesta important peça
de l’antiga Baetulo que testimonia el pacte d’hospitalitat entre el patrici
Quint Licini i els badalonins.
També per part de la Direcció s’informa que l’Ajuntament, a fi d’obtenir un
preu més avantatjós, adjudicarà per subhasta pública el contracte de
subministrament d’energia elèctrica del propi Ajuntament i de tots els
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organismes autònoms que en depenen i, per tant, també del Museu. El
Consell se’n dóna per assabentat.
El Director pren la paraula una vegada més per resumir l’estat de les
obres i explicitar la voluntat de poder reobrir la planta baixa del Museu i, si
és possible la sala d’actes, al mes d’octubre, i l’espai de les termes i el
decumanus a finals de novembre.
El Sr. Mateu Chalmeta, Vicepresident del Consell informa sobre les Nits
d’Estiu del Museu que, com en els darrers anys, s’han celebrat a la fàbrica
de l’Anís del Mono, si bé només se n’han portat a terme dues sessions a
causa de les restriccions pressupostàries. També informa que l’Associació
Reconstrucció Històrica de Badalona, promoguda pel Museu, ha estat
convidada a Tarraco Viva (Tarragona), el festival romà més important de
la Península, cosa que representa un important reconeixement per a
aquesta entitat i per al mateix Museu.
Seguidament, els membres del consell realitzen una visita a les obres del
Museu, guiada pel Director.

Vistiplau
El Vicepresident

En dono fe
El Secretari

Mateu Chalmeta i Torredemer

Albert Müller i Valentí

