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ORDRE DEL DIA:
1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL RECTOR.
2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PRESIDENT
A LA VICEPRESIDENTA.
3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL DIRECTOR-GERENT.
4.- RÈGIM DE SESSIONS.
5.- PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA.
6.- REVISIÓ DE PREUS I REBAIXA DELS PREUS DEL CONTRACTE DE NETEJA.
7.- AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE MONITORATGE.
8.- PRECS I PREGUNTES.

Desenvolupament de la sessió
1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL RECTOR.
Prèvia salutació del President donant la benvinguda als presents, es dóna
per formalment constituït el nou Consell Rector de l’Organisme Autònom
Museu de Badalona, designat per acord de l’Ajuntament Ple adoptat en
sessió de data 12 de juliol de 2011 i per Resolucions de l'Alcaldia de 15 de
setembre i de 22 de novembre de 2011, en els termes en què el Secretari
del Consell dóna compte i que literalment es transcriuen a continuació:
"PRIMER.- El Consell Rector del Museu Municipal de Badalona estarà integrat pel
nombre de consellers/es que es detallen:
President/a: L’alcalde, Xavier Garcia Albiol o regidor/a en qui delegui, sens
perjudici del règim de delegacions en el vicepresident que autoritzi a l’efecte.
Vicepresident/a: El/la regidor/a responsable de la regidoria a què s’adscriu el
Museu Municipal de Badalona, Montserrat Salgado Romero.
Consellers/es :
•
4 representants del Grup Municipal del PPC: Núria Rojas Soler, Naomi Daniel,
Rosa Bertran i Bartomeu, Daniel Gracia Álvarez.
•
1 representant del Grup Municipal del PSC: pendent de designació.
•
1 representant del Grup Municipal de CiU: pendent de designació.
•
1 representant del Grup Municipal de ICV-EUiA: pendent de designació.
•
Secretari: El secretari general de l’Ajuntament o lletrat en qui delegui.
SEGON.- De conformitat amb el previst a l’article 85 bis de la Llei de bases de
règim local, aquest organisme autònom s’adscriu a la regidoria de Cultura i i
Ciutadania (gent gran i dona) de l’Àmbit d’Atenció a les Persones.
TERCER.- Els representants atribuïts als grups CiU, PSC i ICV que no han estat
encara designats, seran nomenats pel President del Museu de Badalona, a proposta
del seu respectiu grup municipal. La proposta del grup s’haurà d’adreçar al
President de l’Organisme en el termini de deu dies comptadors del següent a la
notificació d’aquest acord. D’aquesta resolució es donarà compte al Ple als efectes
de la seva ratificació i a l’òrgan competent de l'Organisme.
QUART.- Notificar els acords de designació de l’òrgan de govern de l’organisme
autònom als interessats i procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província."
"PRIMER.- Nomenar, a proposta dels grups polítics municipals d’ICV.EUiA i del PSC
els respectius representants, com a membres dels Consells d’Administració dels
Organismes Autònoms municipals que a continuació es detallen:
- Consell d’Adminstració de l’Institut Municipal de Serveis Personals
Grup del PSC: Teresa González Moreno.
Grup d’ICV-EUiA: Carles Sagués i Baixeras.
- Consell d’Adminstració de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació.
Grup Municipal del PSC: Dessirée García Roig
Grup ICV-EUiA: Montserrat Maresma Soler
- Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.
Grup Municipal del PSC: Aniceto Ramírez Vilches
Grup ICV-EUiA: Màrius Garcia Andrade
- Consell Rector del Museu Municipal de Badalona.
Grup Municipal del PSC: Josep Durán Vázquez

Grup ICV-EUiA: Màrius Garcia Andrade
SEGON.- Donar compte al Ple de la present resolució.”
Atès que, els propis acords de nomenament dels membres dels Consells
d’Administració dels Organismes Autònoms municipals de data 12 de setembre de
2011, faculten a l’Acalde-President per nomenar, a proposta dels grups municipals
del PSC i d’ ICV.EUiA, als representants atribuïts als referits grups,
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat,
procedeix que alcalde, a l’empara dels articles l’art. 82.3 i 126 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, doni
compte al Ple de l'Ajuntament de la resolució de referència."
"PRIMER.- Nomenar, a proposta del grup polític municipal de CiU, al senyor Joan
Ferrer i Llobet, com a membre del Consell Rector del Museu Municipal de Badalona,
en representació de l’esmentat grup municipal.
SEGON.- Donar compte al Ple de la present resolució."

2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL
PRESIDENT A LA VICEPRESIDENTA
Així mateix, el Secretari dóna compte d’una Resolució del proppassat 15
de juliol, de delegació d’atribucions del President en la Vicepresidenta de
l'organisme autònom municipal, la part dispositiva de la qual es transcriu
íntegrament a continuació:
“Delegar en la Vice-presidenta Montserrat Salgado Romero, entre d'altres, les
atribucions següents:
1.- La responsabilitat política i de govern executiu relatives a les competències
municipals funcionalment atribuïdes a l'Organisme.
1.- Representar a l'Organisme.
3.- Dirigir, inspeccionar i impulsar els corresponents seveis i obres.
4.- Els actes administratius d'ordenació de pagaments, que es materialitzaran en
forma de relacions com regula l'art. 66.1 del RD 500/1990, de 20 d'abril, i amb
periodicitat setmanal llevat d'excepcions justificades.
5.- Exercir la potestat sancionadora i disciplinària corresponent a l'Organisme.
6.- Contractar, aprovar projectes i totes les altres facultats i prerrogatives
inherents a l'òrgan de contractació sempre que es tracti d'obres, serveis i
subministraments quan la seva quantia no excedeixi del 5% dels recursos ordinaris
del pressupost ni del 50% del límit general aplicable a la contractació directa.
7.- Dictar, en l'àmbit de l'Organisme, tots els actes administratius d'impulsió,
tràmit o definitius i d'execució que, afectant o no a tercers, corresponguin a
atribucions originàriament assignades per la llei a l'Alcalde.
8.- El desenvolupament de la gestió econòmica de l'Organisme, conforme al
Pressupost aprovat.
9.- La resta d'actes tràmit que es derivin de l'ordenació formal dels pagaments,
com són la firma dels manaments individuals, xecs, transferències i d'altres
documents bancaris, amb signatura conjunta de dues persones (entre quatre
possibles: el President, el Vice-president, un membre del Consell Rector designat
pel Consell i el Director).

10.- Totes aquelles altres de contingut homòleg que en siguin antecedent o
conseqüència i estiguin en relació directa amb les anteriors atribucions
expressament enunciades."

3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL DIRECTOR-GERENT.
El Secretari dóna compte del Decret de nomenament del Director-Gerent,
la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
"PRIMER. Resoldre la convocatòria de provisió del lloc de treball de director-gerent
de l'organisme autònom Museu de Badalona designant al senyor/a Joan Baptista
Mayné Amat per tal de proveir, per procediment de lliure concurrència, l'esmentat
lloc de treball, de conformitat amb l'informe d'idoneïtat emès per la Regidoria de
Cultura i Ciutadania amb efectes del dia 15 de novembre de 2011, a l'empara d'allò
que preveuen les bases específiques de la convocatòria i l'article 13 de la llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
SEGON. Les retribucions a percebre seran les establertes a l'Acord de Ple de 9 de
setembre de 2011, d'import anual brut 50.000 €, més la quantitat que per valor
d'assimilació de triennis que tingui reconeguda, d'acord amb el punt dispositiu
anterior.
TERCER. Deixar sense efectes el contracte laboral d'alta direcció formalitzat amb el
senyor Joan Baptista Mayné Amat, en data 14 de novembre de 2011, per mutu
acord de les parts d'acord amb el que s'estableix en la clàusula vuitena.
QUART. Les despeses previstes per aquest nomenament aniran a càrrec de les
partides del vigent pressupost de despeses.

000
000

Partida
3331
3331

10100
160.00

Import
7.099,9
1667,22

CINQUÈ. Deixar sense efectes el Decret d'11 de juny de 2011, modificat per decret
de 1 de juliol de 2011, respecte de la pròrroga del nomenament efectuat a favor
del senyor Joan Baptista Mayné Amat amb efectes 14 de novembre de 2011, últim
dia de prestació de serveis.
SISÈ. Notificar aquesta resolució a Joan Baptista Mayné Amat, comunicar a la resta
d'interessats i donar compliment als tràmits procedimentals que en el dret
procedeixen en ordre i a bon fi per al compliments dels precedents acords
dispositius.
A l’empara d'allò que estableix l'article 172.1 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre i e atenció a la proposta anterior entenent que no hi ha obstacle d'ordre
legal ni reglamentari, elevo la proposta al tinent d'alcalde i regidor delegat per la
seva resolució."

4.- RÈGIM DE SESSIONS.
A indicació de la presidència, el Secretari del Consell explica que, atenent
a allò que està previst a l’article 26.2 de la LRJAP i PAC, en relació amb
l'article 17.6 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya, el Consell pot establir com a
règim propi, una segona convocatòria, quinze minuts després de la
primera a partir de la qual, el Consell Rector quedaria vàlidament
constituït amb la presència d’un terç del seu nombre legal de membres,
amb un mínim de tres, cosa que el Consell A P R O V A per unanimitat.

5.- PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA.
En data 17 de juliol de 2009 el Consell Rector va aprovar adjudicar per
dos anys prorrogables a dos més el servei de neteja del Museu a
l'empresa Clece, SA. Passats els dos primers anys, en data 17 de juliol de
2011, no havent estat encara constituït el nou Consell Rector, no es va
poder formalitzar per resolució de l’òrgan estatutàriament competent la
renovació, per la qual cosa es proposa al Consell que aprovi la pròrroga
per a dos anys més del contracte de neteja del Museu a l'empresa Clece,
SA, cosa que el Consell A P R O V A per unanimitat.

6.- REVISIÓ DE PREUS I REBAIXA DELS PREUS DEL CONTRACTE DE NETEJA.
L'empresa Clece, SA que, com s'ha dit anteriorment, es va fer càrrec del
servei de neteja del Museu en data 17 de juliol de 2009, va sol·licitar una
revisió de preus que va ser aprovada pel Consell en data 3 de desembre
de 2010. En data 25 d'abril de 2011, l'empresa va demanar una segona
revisió de preus, que s'ha tramitat fins a la fase d'aprovació per part de la
Intervenció Municipal, però no per part del Consell Rector. En el temps
transcorregut, l'empresa ha renunciat a aquesta segona revisió, cosa que
ha comunicat per escrit al Museu amb una carta de data 11 de novembre
de 2011. A més, en data 22 de novembre, l'empresa també ha comunicat
al Museu que aplicarà una bonificació de 100 hores del servei de neteja
durant l'any 2012, cosa que representa un 5% del còmput total d'hores
anuals. El Consell Rector A C O R D A, per unanimitat, acceptar la renúncia
a la revisió de preus per a aquest any 2011 i la bonificació del 5% del total
d'hores anuals per a l'any 2012, i agraeix a l'empresa Clece, SA l'esforç
realitzat.

7.- AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE MONITORATGE.
Per part de la Direcció, s'informa de la necessitat d'ampliar el servei de
monitoratge del Museu, i es formula la proposta d'acord amb el que es
transcriu seguidament:

"En data 02/12/2009 es va acordar adjudicar el contracte del servei de monitoratge
de visites guiades del Museu de Badalona a l’empresa TRIFUSIÓ PROJECTES
CULTURALS, SL, NIF B61789491 a partir del 02/12/2009, per un període de dos
anys, prorrogables per dos anys més, fins al 01/12/2013 i un volum aproximat de
1.120 hores anuals al preu unitari de 21,30€/h, més la part corresponent d’IVA.
Al desembre de 2011 es va inaugurar la nova museïtzació de les Termes ampliades
amb el Decumanus, cosa que ha comportat un augment de la demanda de visites
guiades. Es preveu que el nombre d’hores de què es disposa quedarà exhaurit el
proper mes d’octubre, fet pel qual és necessari ampliar l’esmentat contracte de
serveis.
D’acord amb la clàusula 15 del plec de clàusules administratives que regeix el
contracte de monitoratge, es proposa una ampliació del 20% del global del
contracte signat per a dos anys, per un import d'11.260,03 €. Aquesta despesa
correspon a l’increment de 224 hores de servei anuals. El preu/hora continua
essent de 21,30 € més el 18% d’IVA.
Atès que existeix saldo suficient en la partida 0/3331/22716 (serveis de
monitoratge) del pressupost del Museu en vigor.
Atès que és necessari procedir a l’autorització i disposició de la despesa per tal
d’ampliar el vigent contracte.
Conclusió i proposta de resolució
A la vista de tot l’exposat, previ informe de la Intervenció General, i salvant un
altre criteri fonamentat en Dret, en l’expedient de referència concorren tots els
tràmits contractuals i pressupostaris necessaris per aprovar la despesa i, d’acord
amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (RD 2568/1986, de 28 de novembre), es proposa:
Primer: aprovar l’ampliació del contracte del servei de monitoratge de visites
guiades del Museu de Badalona signat amb l’empresa TRIFUSIÓ PROJECTES
CULTURALS, SL, NIF B61789491 en un total de 448 hores corresponents al 20%
del contracte global.
Segon: imputar la despesa d’11.260.03€, corresponent al període de l’1/10/2011
al 30/11/2011, a la partida 0/3331/22716 (serveis de monitoratge) del pressupost
del Museu en vigor, número d’operació 2395.
El Director del Museu
Joan Mayé i Amat"
"INFORME JURÍDIC que emet el secretari del Museu de Badalona, Albert Müller
Valentí, en relació a una modificació de contracte administratiu de prestació de
serveis.
Fets. 1. Vist l’informe emès pel Director del Museu de Badalona relatiu a la modificació
del contracte per la prestació del servei de “Monitoratge de visites guiades del
Museu de Badalona” que consta a l’expedient que, entre d’altres coses diu que,
en el darrer any s’ha produït un augment de la demanda de visites guiades
degut a la nova museïtzació.

2. Atès que es preveu que el nombre d’hores contractades, 1120 anuals, quedarà
exhaurit abans de la finalització del contracte, el dia 01/12/2011.
3. En data 02/12/2009 es va acordar adjudicar el contracte del servei de
monitoratge de visites guiades del Museu de Badalona a l’empresa TRIFUSIÓ
PROJECTES CULTURALS, SL, NIF B61789491 a partir del 02/12/2009, per un
període de dos anys, prorrogables per dos anys més, fins al 01/12/2013 i un
volum aproximat de 1.120 hores anuals al preu unitari de 21,30€/h, més la
part corresponent d’IVA
4. Vista la proposta d’ampliació de l’esmentat contracte, la quantitat de la qual és
d’11.260.03€, IVA inclòs, corresponent al 20% del preu inicial del contracte,
sense IVA, quedant justificat per l’increment del nombre de visites amb
monitoratge al Museu.
5. Vist que existeix consignació pressupostària suficient
0/3331/22716 per fer front a la despesa esmentada.

a

la

partida

Fonaments jurídics. 1. Atès que en data 02/12/2009 es va acordar adjudicar el contracte del servei de
monitoratge de visites guiades del Museu de Badalona a l’empresa TRIFUSIÓ
PROJECTES CULTURALS, SL, NIF B61789491 a partir del 02/12/2009, per un
període de dos anys, prorrogables per dos anys més, fins al 01/12/2013 i un
volum aproximat de 1.120 hores anuals al preu unitari de 21,30€/h, més la
part corresponent d’IVA.
2. Atès que, segons la Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de
març, d’economia sostenible “Els contractes administratius regulats per la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic que hagin estat
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei, es regiran
quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de
pròrrogues, per la normativa anterior”.
3. Atès que d’acord amb l’article 202 de la Llei de contractes del sector públic un
cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot introduir
modificacions per raó d’interès públic, sempre que siguin per necessitats noves
o causes imprevistes i prèvia justificació a l’expedient. Les modificacions es
formalitzaran en document administratiu, d’acord amb el que estableix l’article
140 de la LCSP i es seguirà el procediment establert a l’article 102 del RGCAP,
aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
4. Atès el caràcter plurianual del contracte de referència, es procedirà a consignar
en els pressupostos successius les despeses que corresponguin, d’acord amb
allò que disposen els articles 157.2.b) de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
Conclusió. Qui subscriu informa que, d’acord amb la normativa d’aplicació, d’acord amb
l’informe tècnic i amb les matisacions corresponents, no es veu inconvenient legal
per a l’adopció de l’òrgan competent de la proposta d’acord formulada per la
Direcció en els següents termes:
ACORDS:

1. Aprovar la modificació del contracte per la prestació del servei de “Monitoratge
de visites guiades al Museu de Badalona” a l’empresa TRIFUSIÓ PROJECTES
CULTURALS, SL, NIF: B61789491, amb l’increment d’un 20% del contracte inicial,
equivalent a l’ampliació de 448 hores de servei, que al preu/h de 21,30€, que amb
la part corresponent a l’IVA representa un import d’11.260,03 €, IVA inclòs,
increment que queda justificat per l’increment del nombre de visitants amb monitor
al Museu de Badalona.
2. Aprovar la despesa d’11.260.03 €, corresponent al període de l’1/10/2011 al
30/11/2011, i imputar-la a la partida 0/3331/22716 (serveis de monitoratge) del
pressupost del Museu en vigor, número d’operació 2395.
3. Facultar a la vicepresidenta, perquè en nom i representació del Museu de
Badalona, procedeixi en el seu cas, a formalitzar la corresponent modificació
contractual, així com l’aprovació de factures i l’increment de l’IPC.

Un cop coneguts els informes, el Consell pren, per unanimitat, l'acord d'A
P R O V A R l'ampliació del Servei de monitoratge en els termes
expressats.
El Director intervé per explicar més àmpliament el tema de les visites al
Museu, comentant que aquest 2011 ha estat un "any de proves", ja que
l'ampliació de les restes visitables amb l'obertura del conjunt TermesDecumanus tot just es va produir el 17 de desembre del 2010. Des
d'aleshores i fins al dia d'avui, aquest espai ha rebut a l'entorn de 57.000
visitants, mentre que la xifra corresponent a l'etapa anterior a l'ampliació
era d'uns 13.000 a l'any. Òbviament, aquest gran increment també ha
afectat la sol·licitud de visites guiades fins al punt que al mes de setembre
ja s'havia exhaurit l'import previst en l'aplicació pressupostària per a
aquest 2011. De cara a l'any 2012 es preveu que la demanda encara
creixi més, ja que ben aviat també s'oferiran tallers per a escolars i per a
famílies. Per aquest motiu, en el projecte de pressupost que s'està
confegint per a l'any 2012, es preveurà que hi hagi un augment en les
despeses de monitoratge, que es correspondrà amb un increment superior
en els ingressos, ja que l'ingrés per visita supera en un 15 o 20% la
despesa en monitoratge i, per tant, aquesta és una activitat
econòmicament rendible.
El President intervé donant la seva conformitat i abundant en el tema.
Comenta que el regidor d'Hisenda i Recursos Interns, Sr. Ramon Riera,
que és delegat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la
Diputació de Barcelona, treballarà per tal que l'important turisme que rep
Barcelona procedent dels creuers s'interessin per visitar el jaciment de
Baetulo. En aquesta mateixa línia, intervenen també les conselleres Rosa
Bertran, regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, i
Montserrat Salgado, regidora de Cultura i Ciutadania, per comentar que fa
pocs dies es va produir una visita al Museu amb operadors turístics i

hotelers de Badalona per tal de buscar la seva complicitat i obtenir la seva
col·laboració per aconseguir que les persones que vinguin a la ciutat visitin
el Museu.
Continuant amb el tema dels visitants del Museu, el Director fa notar que
aquest any, moltes de les persones que han vingut no han aportat
ingressos, ja que en molts casos, d'acord amb les tarifes vigents, se'ls ha
hagut d'aplicar la gratuïtat. En aquest sentit, ara s'està estudiant una altra
aplicació d'aquestes mateixes tarifes amb la finalitat que la major part del
públic que ara pot entrar gratuïtament pagui un euro. Aquest és un import
petit i perfectament assequible que, multiplicat per la important quantitat
de públic que fins ara s'ha acollit a la gratuïtat, representa un ingrés
significatiu. D'altra banda, la nova aplicació de les tarifes vigents també
procurarà facilitar descomptes als diferents col·lectius (franges d'edat,
famílies nombroses, possessió de determinats carnets, etc.) per tal de
mirar que el preu resulti més beneficiós per als visitants. L'objectiu últim
seria, doncs, que pràcticament tothom pagués per visitar el Museu, però
que els imports fossin més baixos ja que, igual que gairebé desapareixeria
la gratuïtat, també es facilitaria més l'aplicació de descomptes. El
President expressa estar d'acord amb aquest criteri i mostra la seva total
conformitat per tal que aquests tipus de tarifes es puguin aplicar el proper
gener de 2012.

8.- PRECS I PREGUNTES.
No se'n formulen.
I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència dóna per aixecada la
sessió.

Vistiplau
El President

En dono fe
El Secretari

Xavier Garcia Albiol

Albert Müller i Valentí

