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ORDRE DEL DIA:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- PROPOSTA DE PROGRAMA DE L’ANY 2012.
3.- PROPOSTA DE PRESSUPOST DE L’ANY 2012.
4.- PRECS I PREGUNTES.

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,
celebrada el dia 13 d desembre del proppassat any 2011, la qual és A P R
O V A D A per unanimitat.

2.- PROPOSTA DE PROGRAMA DE L’ANY 2012.
Per part de la Direcció s'explica la proposta del Programa per a l'any 2012,
que és la que es reprodueix a continuació:
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1. MUSEOGRAFIA, OBRES I INSTAL·LACIONS
Conjunt ciutat romana de Baetulo
- Elaboració del projecte d'adequació museogràfica de la casa romana (c/ Lladó),
anomenada Casa de l'Heura i sol·licitud de subvenció de l'1% cultural
- Manteniment de les instal·lacions museogràfiques: conjunt de Termes-Decumanus,
Casa dels Dofins, Jardí de Quint Licini i conducte d’aigües romà. Reparació del sistema
de show control del Jardí de Quint Licini (quasi 3 mesos tancat), modificació del
sistema de sensors de la Casa dels Dofins i reparació dels servidors d'àudio malmesos
per una sobrecàrrega elèctrica.
- Adaptació de les audioguies al nou circuit de la ciutat romana.
Can Miravitges
- Reobertura després de les obres. Manteniment de les instal·lacions museogràfiques.
Sales de reserva
- Última fase del trasllat de peces (principalment fons d’art i documentació en paper).

2. MANTENIMENT D’EDIFICIS I JACIMENTS
Manteniment habitual dels diversos edificis a càrrec del Museu i participació en les
comunitats de propietaris relacionades amb els següents immobles:
- Edifici Museu i Termes romanes i Decumanus (tres comunitats).
- Jardí de Quint Licini (una comunitat).
- Casa dels Dofins (una comunitat).
- Casa de l’Heura (una comunitat).
- Sales de reserva del c/ Guifré (una comunitat).
Pla d'abaratiment de les despeses d'electricitat: substitució de bombetes de les sales
permanents Jardí de Quint Licini i Casa dels Dofins, i de la sala d'exposicions temporals
(2a planta del Museu).
Buidatge de la 3a planta del Museu per trasllat de peces i documents a les sales de
reserva externes.

3. 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.
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.
- Continuació de la campanya de recollida d’imatges sobre el tema de Badalona i el
mar, per a l’exposició sobre aquest tema.
Hemeroteca i Biblioteca
- Catalogació de les publicacions periòdiques i dels llibres que s’adquireixin per compra,
donació o intercanvi (210 títols aproximadament).

4. 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.
- Pla de neteja i restauració de part dels fons de maquinària i mobiliari dels segles XIX i
XX, que es troben a les sales de reserva (si es disposa d'un pla d'ocupació).
- Restauració mitjançant la col·laboració amb altres institucions i l’encàrrec a
professionals.

5. 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 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.
- Actualització de les ubicacions de les peces que es traslladin al nou magatzem.
- Restauració de peces que ho requereixin, mitjançant la col·laboració amb altres
institucions i l’encàrrec a professionals.

6. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC IMMOBLE
Turó d’en Boscà
- Cessament del servei de vigilància i neteja (15 de febrer).
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.

7. INVESTIGACIÓ
Època romana
- Finalització de la recerca sobre el sexe a l’època romana.
- Seguiment de les temàtiques següents per tal de publicar en el futur llibres de petits
formats sobre la vida quotidiana:
- La pesca en l’època romana.
- Els transports terrestres en l’època romana.
Història moderna i medieval
- Seguiment d’un treball fotogràfic i de síntesi històrica sobre el monestir gòtic de Sant
Jeroni de la Murtra a fi de fer-ne una publicació que ha d'aparèixer l’any 2013.
Història i art dels segles XIX i XX
-Finalització de la recerca sobre la Història de la roba interior des del s. XX fins als
nostres dies
-Seguiment de la recerca sobre el músic Pich Santasusana (en col·laboració amb la
família, UAB, Amics de la Música, Catalunya Música)
-Recerca sobre la Història de la moto Pàtria, fabricada a Badalona el primer terç del
segle XX.

8. EXPOSICIONS TEMPORALS
LA MEDICINA EN L'ÈPOCA ROMANA
Del novembre de 2011 al 2 de maig
Producció: Museu de Badalona
Planta baixa del Museu
Contingut: imatges fotogràfiques i textos sobre lona entorn de la medicina en època
romana (13 unitats), i dues vitrines amb reproduccions de peces romanes relacionades
amb el tema mèdic.

50è ANIVERSARI DE LA FESTA DEL BADIU
Del 15 de maig al 3 de juny
Producció: Museu de Badalona
Planta baixa del Museu
Contingut: imatges fotogràfiques i textos que revisen els orígens i l'evolució de la
Festa del Badiu, promoguda per l'Associació de Veïns del Centre de Badalona en el
marc de la Festa Major de Maig. Les imatges procedeixen del fons del Museu i d'un
recull realitzat per l'Associació de Veïns esmentada a partir d'una crida. La mostra
també pot incorporar algunes peces relacionades amb el tema.
LUDOTECA ROMANA
Del 9 de juny al 9 de setembre i del 1 de novembre a gener del 2013
Producció i Recerca d'esponsoritzacions: Museu de Badalona
Planta baixa del Museu
Contingut: instal·lació de mobiliari reproduït d'època romana a una escala menor per
tal que el puguin utilitzar nens i nenes petits (de 6 a 10 anys aproximadament). Els
elements a reproduir inclouen un menjador (triclinium), una cuina, unes latrines i una
tenda de campanya. El conjunt i els diversos materials que l'acompanyin farà l'efecte
d'un exposició temporal, però, alhora, s'utilitzarà de forma periòdica per a la realització
d'activitats.
Activitats
Dissabtes i diumenges: un monitor o monitora conduirà diversos tipus de jocs per tal
que els nens i nenes coneguin aspectes del món romà, sobretot en relació a la ciutat
de Baetulo i la seva vida quotidiana.
900 ANYS DE L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
Del 10 de setembre al 28 d'octubre
Producció: Museu de Badalona
Planta baixa del Museu
Contingut: evolució històrica de l'església de Santa Maria, amb un èmfasi especial en
l'efici consagrat el 1112 (totalment transformat al segle XVIII), del qual se celebra el
900è aniversari. La mostra incorporarà peces medievals, com l'antiga clau de volta o
l'antiga pica baptismal.
Activitats
Vegeu Jornades Europees del Patrimoni.

9. PUBLICACIONS
Carrer dels Arbres. Revista-anuari del Museu de Badalona, núm. 23
Novembre
Recull d’articles d’arqueologia, història i altres temàtiques en relació a Badalona.

Transformació de l'edició en paper en format digital.
El monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Desembre: Disseny i maquetació. Recerca d'esponsoritzacions.
Presentació any 2013
A càrrec de Carles Díaz i Anna Molina, amb fotografies d’Antonio Guillén
Síntesi de la històrica i l’art del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, profusament
il·lustrat amb fotografies, concebut com una obra d’alta divulgació sobre el monestir i
de valorització de l’edifici i el seu entorn.

10. ACTES I ACTIVITATS
MAGNA CELEBRATIO
27, 28 i 29 d'abril
Producció: Museu de Badalona amb la col·laboració de l’Associació de Reconstrucció
Històrica de Badalona
Jornades de Portes Obertes
Visites als espais arqueològics de la ciutat romana de Baetulo.
Jornades de cuina romana
Diversos restaurants de Badalona oferiran menús cuinats segons el receptari de l’autor
llatí Apici, degudament explicats per un monitor format des del Museu.
Jornades de Reconstrucció Històrica
Reconstruccions fidels i rigoroses d’activitats del món romà: Thermopolivm (taverna,
taller de cuina) i demostracions d'oficis: treball dels metalls, encunyació de moneda,
cistelleria, tèxtil, i treball de la pell orfebreria, construcció, corderia i pesca, etc. Oferta
de jocs i de tallers adreçats a infants sobre diferents temàtiques, relacionades amb les
demostracions de reconstrucció històrica (tèxtil, mosaic, treball de la pell, etc.)
Enguany, s'intentarà aplicar una important reducció pressupostària sense disminuir
l'extensió. Així, s'augmentaran les col·laboracions amb altres festivals romans (fent
intercanvis) i amb els instituts de secundària; s'obrirà una àrea de divulgació de
museus amb contingut romà a Catalunya, i s'intentarà crear una àrea de restauració.

NITS D'ESTIU
6, 13 i 20 de juliol
Producció: Museu de Badalona
Finançament: Anís del Mono (Osborne, SA)
Pati de l'Anís del Mono
Contingut: actuacions musicals al pati de l'Anís del Mono, precedides per una breu
visita comentada a les instal·lacions d'aquesta fàbrica centenària.

JORNADES
NIT DELS MUSEUS
19 de maig
Producció: Museu de Badalona
Contingut: els museus de Barcelona i de l'àrea metropolitana celebren conjuntament
el Dia Internacional dels Museus (18 de maig), amb l'oferta d'activitats nocturnes. El
Museu de Badalona oferirà visites al conjunt Termes-Decumanus, acompanyades
d’algun tipus d’espectacle. Possible col·laboració amb el Conservatori Superior de
Música de Badalona.
DIA INTERNACIONALS DELS ARXIUS
9 i 10 de juny
Producció: Museu de Badalona
Contingut: visita comentada a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona per tal de
familiaritzar el públic general, no habituat a consultar els arxius, amb la documentació
i l'hemeroteca que es conserven i que són imprescindibles per a la realització de
recerques i per al coneixement de la història medieval, moderna i, sobretot,
contemporània de Badalona.
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
30 de setembre
Producció: Museu de Badalona
Contingut: visites guiades a l'església de Santa Maria, que inclouran la possibilitat de
pujar al campanar. Aquesta activitat s'emmarca en l'exposició commemorativa del
900è aniversari de l'església i passarà a incorporar el catàleg de visites habituals del
Museu.
SESSIONS DE CINEMA HISTÒRIC DINS EL FESTIVAL FILMETS
Novembre
Contingut: projeccions comentades de filmacions antigues.
SETMANA DE LA CIÈNCIA
19 a 25 de novembre
Producció: Museu de Badalona
Contingut: xerrades i activitats de divulgació científica entorn del món de la cuina i
l'alimentació, en relació amb la història, adreçades al públic general.

ACTIVITATS SOLIDÀRIES
BADALONA CONTRA EL CÀNCER
Col·laboració en la recaptació de fons per a la Fundació privada Badalona Contra el
Càncer.
MARATÓ POBRESA (TV3)
Maig
Col·laboració en la recaptació i organització d’activitats específiques, com xerrades.
LA MARATÓ DE TV3
Desembre
Col·laboració en la recaptació i organització d’activitats específiques, com xerrades.
ACTIVITATS FAMILIARS
VISITES GUIADES
Diumenges i dissabtes al llarg de tot l’any
Es programen en periodicitats breus visites guiades al Patrimoni:
-

Conjunt Termes i Decumanus (primer diumenge de mes).

-

Sant Jeroni de la Murtra (segon diumenge de mes)

-

Can Miravitges (segon diumenge de mes)

-

Baetulo-Barcino (segon dissabte de mes).

-

Anís del Mono (tercer diumenge de mes).

-

Descoberta de Badalona des del Turó d'en Boscà (primer diumenge de mes).

-

Vaixell de Marina Badalona.

-

Església de Santa Maria.

-

Parc de Ca l'Arnús.

TALLERS FAMILIARS
Diumenges al llarg de tot l’any
Tallers familiars dedicats a aspectes del món romà o d’altres moments significatius de
la història de Badalona, a celebrar en diumenges al matí al llarg de tot l’any.
COLÒNIES D’ESTIU
6 a 13 i 16 a 20 de juliol
Activitats relacionades amb l’arqueologia, la història o l’art, amb vessants pràctiques
adreçades a estudiants (a partir de 10-12 anys).
TALLERS DE NADAL
27 i 28 de desembre, 2, 3 i 4 de gener de 2013
Activitats entorn del món romà adreçades a un públic infantil (de 6 a 10 anys
aproximadament) durant les vacances de Nadal.

CONCERTS DE PRIMAVERA
6, 13, 20, 22 I 23 de maig i 3 i 10 de juny
Producció: Museu de Badalona en col·laboració amb el Conservatori Professional de
Música de Badalona
Sala d'actes del Museu
Contingut: concerts de música clàssica oferts per alumnes de cursos avançats de
Conservatori.

CONFERÈNCIES
CINEMA FAMILIAR
1 de març
Sala d'actes del Museu
Contingut: projecció de pel·lícules amateurs de temàtica familiar. Es tracta de
filmacions pertanyents a particulars.
Altres conferències que es considerin interessants a celebrar durant la segona meitat
de l’any.

11. 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 10 a 14 h i dimecres tarda de 17 a 20 h.
- hores convingudes.
- Servei de reprografia.
SERVEIS TÈCNICS
- Assessorament a investigadors i estudiants sobre temes d’arqueologia i d’història
local.
SERVEI DE VISITES AL PATRIMONI I TALLERS
Visites al Patrimoni
- Oferta de visites guiades per a grups:
Museu (Termes romanes i Decumanus i exposició Baetulo, ciutat romana)
Jardí de Quint Licini
Casa dels Dofins
Conducte d’aigües
Turó d’en Boscà
El territori de Badalona des del Turó d'en Boscà

Sant Jeroni de la Murtra
Can Miravitges
Església de Santa Maria
Dalt de la Vila
Fàbrica Anís del Mono
Façana marítima
Cementiri Vell
Itinerari del moviment obrer
Itinerari de la Badalona industrial i modernista
Baetulo-Barcino (en col·laboració amb el Museu d'Història de Barcelona)
Parc de Ca l'Arnús
Vaixell de Marina Badalona
Altres nous possibles temes a incorporar
Tallers
- Oferta de tallers per a grups, sobretot escolars, dedicats a temàtiques relacionades
amb el món romà o aspectes de la història de la ciutat.

12. REPRODUCCIÓ DE PECES I BOTIGA
- Reproduccions de peces d’època romana.
- Diversos productes de merchandising.

13. PUBLICITAT I PROPAGANDA
- Nova web del Museu: revisió i manteniment dels continguts.
- Web específica de la Magna Celebratio.
- Agenda d’activitats. Semestral.
- Invitacions i fulletons de les exposicions.
- Relació amb els mitjans de comunicació.
- Amb la col·laboració de Reconstrucció Històrica de Badalona, assistència a:
Triumvirat Meditarrani d'Empúries: 13 de maig.
Fira romana Tarraco Viva (Tarragona): 26 i 27 de maig.
Barcino Colonia Romae: 16 i 17 de juny.
Jornadas romanas de Santander: del 25 al 29 agost.

14. COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS
Generalitat de Catalunya
- Conveni per a la realització d’excavacions arqueològiques i treballs relacionats amb
els jaciments e Baetulo.

Universitat de Barcelona
- Facultat de Geografia i Història
- Conveni d’arqueologia: pràctiques 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.
- 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 d’Arqueologia i Museologia.
Diputació de Barcelona
- Conservació i restauració de peces diverses a través d’un programa de pràctiques de
l’Escola d’Arts i Oficis i de la Facultat de Belles Arts.
Altres col·laboracions
- Escola de Conservació i Restauració d’Obres d’Art Ecore: conveni per a pràctiques de
restauració.
- Ràdio Ciutat de Badalona: intervenció de personal tècnic del Museu en diversos
programes sobre arqueologia i història.
- Centre de Recursos Educatius: visites guiades i xerrada sobre la història
contemporània de Badalona i la formació dels barris.
- Reconstrucció Històrica de Badalona: col·laboració amb el Museu en la Magna
Celebratio, en les fires romanes a les quals el Museu és convidat, 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, la vigilància i atenció al públic a les exposicions temporals, i la vigilància en
caps de setmana del Jardí de Quint Licini, la Casa dels Dofins i el Conducte d’Aigües.
Col·laboració del Museu en algunes activitats de difusió de Voluntaris Badalona.
- Associació de Veïns de Canyet: disseny i elaboració de diplomes del Concurs de
Poemes i 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.
- Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya (Arqueoxarxa).
- Xarxa de Museus locals (Diputació): assistència a les reunions, préstecs d’obres per a
exposicions.
- Xarxa d’Arxius locals (Diputació): assistència a les reunions.
- Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona (ODA).

15. ASSISTÈNCIA A CURSOS, CONGRESSOS I JORNADES I CIENTÍFICOTÈCNIQUES
- Jornades de Museus i Administració local.
- Altres que es vagin plantejant al llarg de l’any sobre temes de museografia,
arqueologia, història, arxivística, fotografia, relació amb mitjans de comunicació etc..

El Consell A P R O V A la proposta del Programa presentat. L’acord
s’adopta per unanimitat.

3.- PROPOSTA DE PRESSUPOST DE L’ANY 2012.
MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DEL MUSEU DE BADALONA,
EXERCICI 2012
En l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2012 s’han seguit les
pautes donades per l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció
Econòmica i allò que marca la llei. Seguidament s’expliquen de
forma més detallada les característiques d’aquests pressupost.
DESPESES
Capítol 1. En conjunt, experimenta una disminució d’un 7,41% en relació al
pressupost aprovat per a l’any 2011. Els càlculs inclouen els augments per
venciments de nous triennis, així com l’import de la paga d’assistència del 2011,
que encara no ha estat satisfeta. D’altra banda, s’han suprimit les aportacions al
pla de pensions, la major part de les perllongacions de jornada i la gratificació per
anys de servei. A més, s’han reduït les previsions per a la paga d’assistència del
2012 i per a la retribució per especial rendiment. També han disminuït els
complements del salari de relleu d’un jubilat parcial. Un altre estalvi prové de la
dotació de la plaça d’auxiliar tècnic de Museu, que només s’ha dotat per l’import
corresponent fins al dia 22 de febrer, data de la jubilació total del treballador que
l’ocupa. D’altra banda s’ha previst la dotació per mantenir la suplència, durant tot
l’any, d’un operari que està de baixa per malaltia greu. Finalment, pel que fa a la
plantilla, s’ha amortitzat la plaça de Cap de Serveis Patrimoni i Programació que
estava vacant i sense dotació. També cal aclarir que queda sense dotació una plaça
de tècnic mitjà que està sotmesa a una reserva de plaça i que, per tant, es
considera ocupada.
Capítol 2. Globalment ha disminuït un 28,12%. No obstant això, alguns conceptes
s’han hagut d’incrementar. Cal tenir en compte que l’any 2011 ha estat el primer
en què el Museu ha estat obert al públic després del remodelatge i l’ampliació del
subsòl. Al llarg d’aquest període s’han pogut veure les repercussions d’aquesta
nova situació en el pressupost, que s’han traduït en un augment de les despeses en
conceptes com manteniment i consums. En un altre ordre de coses, la bona
acollida de la renovació del Museu, que ha ampliat notablement la quantitat de

públic, ha repercutit en la necessitat d’incrementar també de forma notable el
servei de visites guiades i de tallers, una despesa que queda sobradament
compensada pels ingressos que l’acompanyen.
D’altra banda, i malgrat l’esmentada disminució, el pressupost ha de permetre
mantenir oberts els espais visitables del Museu (subsòl del propi Museu, Casa dels
Dofins i Jardí de Quint Licini), així com portar a terme la promoció i la publicitació
del conjunt de la ciutat romana.
En canvi, el programa d’activitats temporals, com exposicions, actes i activitats o
xerrades s’ha hagut de reduir de forma notable. L’activitat interna, tant del Museu
com de l'Arxiu Històric, inclou el trasllat del fons d’art a les sales de reserva
externes i la realització de les tasques habituals de documentació i conservació dels
fons.
INGRESSOS
Els ingressos propis s’han calculat a partir dels ingressos reals de l'any 2011. En els
casos del taquillatge, les visites guiades i tallers, i les vendes, s’ha previst un
increment, i en el dels usos de domini públic s’ha mantingut la previsió. En les
subvencions s’ha previst unes variacions d’acord amb l’experimentat l’any anterior.
Pel que fa a l’aportació de l’Ajuntament de Badalona, s’ha ajustat a allò determinat
per l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica per a l’exercici 2012,
que ha consistit en una disminució total del 20,86% de l’aportació municipal per a
l’any 2012 en comparació a la del 2011.

Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes
Cap. 2. Impostos indirectes
Cap. 3. Taxes i altres ingressos
Cap. 4. Transferències corrents
Cap. 5. Ingressos patrimonials
Cap. 6. Alienació d’inversions reals
Cap. 7. Transferències de capital
Cap. 8. Actius financers
Cap. 9. Passius financers
Total estat d’ingressos

137.900,00
998.975,00
406,00

6.300,00
1.143.581,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal
821.898,15
Cap. 2. Despeses en béns corrents i 314.782,85
serveis .
Cap. 3. Despeses financeres
600,00
Cap. 4. Transferències corrents
Cap. 6. Inversions reals
Cap. 7. Transferències de capital
Cap. 8. Actius financers
6.300,00
Cap. 9 Passius financers
Total estat de despeses
1.143.581,00

PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA 2012
Grup

Places

Vacants

A1

7

2

A2

2

1

Administratiu/va

C1

2

1

Cap d’activitats i serveis

C1

1

0

Tècnic auxiliar

C1

1

0

Auxiliar tècnic/a administratiu/va

C2

1

1

Cap de manteniment i consergeria

C2

1

0

Oficial/a d’oficis

C2

1

0

Operari/ària

AP

1

0

Ordenança

AP

1

1

A1

1

0

PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes

Auxiliars tècnics/ques

Personal d’oficis

PERSONAL EVENTUAL
Direcció

El Consell A P R O V A la proposta de Pressupost i de Plantilla presentada.
L’acord s’adopta per cinc vots a favor, un en contra del conseller Josep
Duran i l'abstenció del conseller Joan Ferrer. S'obre un debat justificant el
vot, amb extenses valoracions polítiques. El conseller Josep Duran
comenta que l'Ajuntament no ha passat cap justificació al seu grup
municipal (PSC-POSE) explicant els criteris d'elaboració del pressupost
general i tampoc no ha justificat el percentatge de reducció en el
pressupost concret del Museu. Pel que fa al conseller Joan Ferrer, estima
que en el context actual el més convenient és l'abstenció.

D'altra banda, el Director informa de la supressió de la prolongació de
jornada al col·lectiu de personal tècnic del Museu.

4.- PRECS I PREGUNTES.
El conseller Joan Ferrer recorda que, en l'anterior reunió del Consell, va
proposar que a les convocatòries es procurés fer-hi constar la durada
prevista de la reunió. El Director contesta que no ha estat possible, ja que
es fa molt difícil poder preveure la durada de la reunió atès que es
desconeixen les intervencions que es faran. Tot i així, intentarà fer una
estimació i avisar-lo.
El Director també comenta que s'està fent un esforç de difusió del Museu
adreçat específicament al turisme i a les escoles.

I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència dóna per aixecada la
sessió.

Vistiplau
La Vicepresidenta

En dono fe
El Secretari

Montserrat Salgado Romero

Albert Müller i Valentí

