A C T A de la reunió
del Consell Rector
del Museu de Badalona
Núm. sessió: 3/2013
Caràcter: Ordinària
Data: 14 de novembre de 2013
Horari: de les 9,15 h a les 10,00 h
Lloc: Museu de Badalona
Assistents:
Vicepresidenta
Montserrat Salgado Romero
Vocals
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Naomi Daniel Romero
Carles Sagués i Baixeras
Jordi Ballesteros i Ventura
Membre d’honor
Joan Villarroya i Font
Director
Joan Mayné i Amat
Secretari
Albert Müller i Valentí
Excusen la seva assistència:
President
Xavier Garcia Albiol
Vocals
Núria Rojas Soler
Josep Duran i Vázquez
ORDRE DEL DIA:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D’UN CANVI EN LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL I DE LA RESOLUCIÓ
DE DATA 19 DE SETEMBRE SOBRE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL.
3.- PROPOSTA DE PRESSUPOST I PLANTILLA PER A L’ANY 2014.

4- ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER PORTAR A TERME DUES ACTUACIONS, SEGONS ACORD DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE 12 DE NOVEMBRE.
5.- PRECS I PREGUNTES.
QÜESTIÓ PRÈVIA:
La Vicepresidenta expressa en nom del Consell Rector el seu condol per la
pèrdua del que fou membre d’aquest Consell, Sr. Joan Ferrer Llobet i
agraeix la seva dedicació a la institució. També dóna la benvinguda al nou
membre, Sr. Jordi Ballesteros i Ventura.
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 12 de febrer de 2013, la qual és A P R O V A D A per
unanimitat.
2.- DONAR COMPTE D'UN CANVI EN LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL I DE LA
RESOLUCIÓ DE DATA 19 DE SETEMBRE SOBRE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL.
El Secretari dóna compte d’un canvi en la composició del Consell Rector,
segons resolució de data 19 de setembre de 2013 en els termes següents:
"PRIMER.- Modificar l’apartat Primer de la resolució d’aquesta Alcaldia de data 16
de juliol de 2012, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament del senyor
Joan Ferrer i Llobet com a membre del Consell Rector de l'Organisme Autònom
"Museu Municipal de Badalona", en representació del grup municipal de CiU, per
motiu de la seva defunció.
SEGON.- Nomenar al senyor Jordi Ballesteros i Ventura com a nou membre del
Consell Rector de l’Organisme Autònom "Museu Municipal de Badalona", en
representació del referit Grup municipal de Convergència i Unió.
Conseqüentment, la composició del Consell Rector de l'Organisme Autònom "Museu
Municipal de Badalona" és la següent:
President/a:
Vicepresident/a:
Consellers/es:

Xavier Garcia Albiol
Montserrat Salgado Romero
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Naomi Daniel Romero

Núria Rojas Soler
Josep Durán Vázquez
Carles Sagués i Baixeras
Jordi Ballesteros i Ventura
TERCER.- Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.
QUART.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona"

El Consell lamenta la defunció del senyor Joan Ferrer i Llobet i es dóna per
assabentat del canvi exposat en la resolució transcrita.
3.- PROPOSTA DE PRESSUPOST I PLANTILLA PER A L’ANY 2014.
El Director explica la proposta de Pressupost i Plantilla per a l’any 2014,
que ja ha estat prèviament lliurada als consellers, en els termes següents:
“INFORME SOBRE LA CONFECCIÓ DEL PRESSUPOST PER AL 2014
Capítol 1.
Els càlculs s’han realitzat seguint les directrius de l’àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció
Econòmica per a l’any 2014, i el que marca la llei. Aquest exercici experimenta una disminució d’un
5,68% en relació a la proposta inicial del pressupost 2013. S’han aplicat els augments per venciments
de nous triennis i per hores extres per cobrir possibles hores extraordinàries en cas de necessitat
d’obertura del Museu fora de l’horari habitual (ús de la sala d’actes per a actes oficials). Amb les
informacions disponibles a data d’avui, no està prevista cap despesa de partides Complement
d’assistència i Indemnitzacions al personal per tant, s’han deixat sense dotació. S’ha disminuït la
dotació per a suplències i està previst pel mes de febrer l’extinció de la plaça d’operari de neteja per
jubilació. Igual que l’any anterior, 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 disminueix un 2,04%. S’han ajustat al màxim les despeses i, en relació a l’any 2013 s’ha
previst l’augment de la dotació d’algunes partides per necessitats del servei, tal com es comenta més
endavant.
Article 20. Arrendaments. Aquest article augmenta perquè s’ha dotat la partida Arrendament d’equips
per a processos d’informació (20600) per poder assumir la despesa del lloguer d’equips informàtics ja
que els existents són obsolets. Una part d’aquesta dotació prové de la partida de manteniment
d’equips informàtics.
Article 21. Reparacions, manteniments i conservacions. Es manté la previsió per permetre el
funcionament dels serveis generals i tècnics, així com l'obertura al públic del Museu. Aquest fet
comporta assumir necessàriament una sèrie de manteniments (alarmes, ascensors, extintors, aparells
de show control, programaris de documentació del fons Museu i de venda d'entrades, etc.). Com s’ha
comentat en l’apartat anterior, disminueix la partida de manteniment d’equips informàtics ja que, amb
el lloguer d’un nou equip, disminuirà la despesa de manteniment i reparació dels citats equips.
Article 22. Material, subministrament i altres. Aquest article inclou, com l'anterior, una sèrie de
despeses mínimes necessàries per mantenir en funcionament els serveis generals i tècnics del Museu:

des d'alguns consumibles fins a despeses que es poden qualificar d'obligades i que deixen molt poc
marge, ja que els preus s'incrementen cada any, com és el cas de l’energia elèctrica i l’aigua o la
telefonia.
Mereixen un comentari específic a causa de l’augment previst, les partides Servei de neteja (227.00) i
Servei de monitoratge (227.16). En el primer cas, serà necessari ampliar el contracte perquè el Museu
deixarà de comptar amb personal propi per a fer aquesta tasca ja que es jubila la persona que la feia i
no es cobreix la plaça. En el segon cas, es preveu un increment de les visites guiades per la demanda
de touroperadors que hi estan interessats.
La resta de les partides experimenten retocs poc significatius.
INGRESSOS
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 2014, que ha consistit en una disminució del 3,92% de
l’aportació municipal per a l’any 2014 en comparació a la previsió inicial del 2013.
Els ingressos propis s’han calculat a partir dels ingressos de l'any 2013 i s’hi han sumat els que es
preveu obtenir amb activitats com la Magna Celebratio i les Nits d’estiu a l’Anís del Mono que, per
diversos motius, no han produït ingressos durant el 2013, així com les visites acordades amb diversos
touroperadors que s’espera que s’iniciïn el 2014. No obstant això, els ingressos propis disminueixen un
10,88% respecte al pressupost inicial de 2013, en els casos del taquillatge, les visites guiades i tallers,
els usos de domini públic i les vendes. Pel que fa a les subvencions s’han previst d’acord amb les
quantitats que ja estan concedides tant per la Diputació com per la Generalitat”.

PROPOSTA PRESSUPOST 2014
CONCEPTE
CAP.1

DESPESES PERSONAL

ART. 11

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL

55.841,25

Retribucions bàsiques personal directiu

20.518,55

107.01

Plans i fons de pensions personal directiu

35.322,70

PERSONAL LABORAL

497.725,95

130.00

Retribucions bàsiques personal laboral

225.758,21

130.01

Hores extraordinàries pers. laboral fix

1.873,60

130.02

Retribucions complementàries pers. laboral

132.00

Retribucions en espècie personal laboral

ART. 14

ALTRE PERSONAL

143

Retribucions altre personal

ART. 15

269.938,14
156,00
7.600,00
7.600,00

INCENTIUS AL RENDIMENT
150.01

Complement d'assistència

150.05

Altres conceptes de compl. de productivitat

151.01

Altres gratificacions

CAPÌTOL
775.245,27

101.00

Art. 13

ARTICLE

37.406,44
0,00
37.158,70
247,74

ART.16

QUOTES, PRESTACIONS, DESP.SOCIALS
160.00

Seguretat Social

162.04

Acció social

CAP. 2

DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS

ART. 20

ARRENDAMENTS

176.671,63
174.582,03
2.089,60
308.351,04
16.570,00

203.00

Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge

2.070,00

204.00

Arrendament material de transport

2.500,00

206.00

Arrendament equips processos d'informació

ART.21

12.000,00

REPARACIONS, MANT. I CONSERVACIONS

62.877,81

212.00

Rep., mant.i conserv. edificis i altres construccions

22.307,81

213.00

Rep., mant.i conserv. maquinària, instal.lacions i utillatge

30.370,00

215.00

Rep., mant.i conserv. mobiliari i equips d'oficina

2.700,00

216.00

Rep., mant.i conserv. equips proc. informació

7.500,00

ART.22

MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES

225.903,23

220.00

Material oficina no inventariable

6.000,00

220.01

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

1.500,00

220.02

Material informàtic no inventariable

2.300,00

221.00

Energia elèctrica

221.01

Aigua

3.000,00

221.03

Combustibles i carburants

1.200,00

221.04

Vestuari de personal

3.300,00

221,05

Productes alimentaris

1.700,00

221.10

Productes de neteja

1.000,00

221.14

Reproduccions i altres articles botiga

7.000,00

221.99

Altres subministraments

2.300,00

222.00

Serveis de telecomunicacions

9.700,00

222.01

Comunicacions postals

1.500,00

223.00

Transports

3.350,00

224.04

Assegurances responsabilitat civil general

1.200,00

226.01

Atencions protocol·laries i representatives

500,00

34.000,00

226.02

Publicitat i propaganda

226.03

Publicacions en diaris oficials

600,00

226.06

Reunions, conferències i cursos

800,00

226.12

Activitats culturals

226.99

Altres despeses diverses

227.00

Serveis de neteja

227.02

Servei d'atenció al públic (partida nova)

7.650,00

227.06

Estudis i treballs tècnics

1.000,00

227.16

Servei de monitoratge

227.99

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

ART.23

8.000,00

31.230,65
400,00
52.632,58

39.240,00
4.800,00

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

3.000,00

231.10

Locomoció del personal directiu

1.300,00

231.20

Locomoció del personal no directiu

1.700,00

CAP. 3

DESPESES FINANCERES
359.00

CAP. 8

Altres despeses financeres

600,00

6.300,00

6.300,00

1.090.496,31

1.090.496,31

600,00

ACTIUS FINANCERS
830.02

600,00

Bestreta nòmina de personal

6.300,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

1.090.496,31

RESUM DESPESES PER CAPÍTOLS
CAP.1

DESPESES PERSONAL

775.245,27

CAP. 2

DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS

308.351,04

CAP. 3

DESPESES FINANCERES

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS

600,00
6.300,00

TOTAL

1.090.496,31
PRESSUPOST 2011 - INGRESSOS

CAP. 3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

344.01

Serveis Museu (entrades)

38.000,00

344.02

Visites guiades

58.000,00

ART. 34

349.02

Preu públic utilit. domini públic, act., etc.

ART. 36

360.00

Vendes

ART. 39

399.00

Altres ingressos

ART. 30

122.900,00

8.600,00
18.300,00
0,00

CAP. 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ART.40

400.00

Ajuntament de Badalona: funcionament general

ART.45

450.60

Generalitat: altres transferències corrents

12.000,00

ART.46

461.00

Diputació de Barcelona

23.307,81

ART.48

480.01

Amics del Museu de Badalona

CAP. 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

520.00

Interessos de dipòsits

250,00

521.00

Interessos de bestretes al personal

156,00

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS

830.02

Bestretes al personal

ART.52

ART.83

TOTAL

960.890,31
917.482,50

8.100,00
406,00

6.300,00
6.300,00
1.090.496,31

1.090.496,31

RESUM INGRESSOS PER CAPÍTOLS
CAP. 3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

122.900,00

CAP. 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

960.890,31

CAP. 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAP. 8

ACTIUS FINANCERS
TOTAL

406,00
6.300,00
1.090.496,31

PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA 2014
Grup

Places

Vacants

A1

7

2

A2

2

1

Administratiu/va

C1

2

1

Cap d’activitats i serveis

C1

1

0

Auxiliar tècnic/a administratiu/va

C2

1

1

Cap de manteniment i consergeria

C2

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

Oficial/a d’oficis

C2

1

0

Operari/ària

AP

1

0

Ordenança

AP

1

1

A1

1

0

Personal d’oficis

PERSONAL EVENTUAL
Direcció

Un cop examinada la proposta, els consellers acorden, als efectes
previstos pels arts. 143 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, i en relació als arts. 8 i 32 de l’Estatut
del Museu, A P R O V A R la proposta de Pressupost i de Plantilla per a
l’any 2014, supeditades a l’informe de la intervenció municipal, per a la
seva aprovació pel Ple dins el Pressupost General de la Corporació. L’acord
s’adopta per 5 vots a favor i l’abstenció del conseller Carles Sagués.
PROPOSICIONS URGENTS
Prèvia declaració d’urgència s’inclou aquest punt:
4- ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA PER PORTAR A TERME DUES ACTUACIONS, SEGONS ACORD DEL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE 12 DE NOVEMBRE.
El Director dóna compte de l’acord aprovat pel Ple del proppassat dia 12
de novembre, la part dispositiva del qual es transcriu seguidament:
“PRIMER.- APROVAR l’encàrrec de gestió consistent en la realització de les següents
actuacions: “Programa d’activitats del Museu de Badalona” i “Programa
col·laboració entre Xarxa de Museus Locals: Magna Celebratio”, subvencionats per
la Diputació de Barcelona fins a un límit màxim de 16.200 euros (a raó de 12.800
euros el primer programa i 3.400 euros, el segon), a l’organisme autònom Museu
de Badalona.
SEGON.- El cost total d’aquest encàrrec de gestió, de conformitat amb els informes
emesos en dates 11 i 25 d’octubre de 2013 pel director del Museu de Badalona, és
de 48.538,-euros. D’aquest import, 16.200,- euros els ha subvencionat la Diputació
de Barcelona segons acords de la Junta de Govern Local d’aquest organisme de
data 27 de juny de 2013 i 32.338,- euros seran d’aportació municipal a través dels
mitjans i recursos de personal propis del Museu de Badalona, a raó del detall que
figura a continuació:
ACTUACIONS
Programa d’activitats

IMPORT
SOL·LICITAT A LA
DIBA
35.077,00

IMPORT
CONCEDIT PER
LA DIBA
12.800,00

DIFERÈNCIA
22.277,00

del Museu de Badalona
Programa col·laboració
entre XML: Magna
Celebratio
TOTALS

13.461,00
48.538,00

3.400,00
16.200

10.061,00
32.338,00

TERCER.- L’encàrrec de gestió objecte d’aquests acords haurà de ser acceptat
mitjançant acord exprés del Museu de Badalona i per a la seva eficàcia s’haurà de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb el que es
disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- El Museu de Badalona haurà d’executar els Programes a què s’ha fet
referència en l’acord primer precedent abans del dia 31 de desembre de 2013 i
justificar la seva execució com a data límit el dia 31 de maç de 2014, restant
obligat l’Ajuntament, com a sol·licitant i destinatari de l’ajut econòmic atorgat per
la Diputació de Barcelona, a l’acompliment de les previsions contingudes en el
Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
CINQUÈ.- Condicionar aquest encàrrec de gestió a la tramitació de la modificació
pressupostària corresponent per tal que existeixi crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal sobre la base de l’aportació o el compromís ferm d’aportació
de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la realització de les
actuacions subvencionades.
SISÈ.- Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit
d’aplicació del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, li’n resultaran
d’aplicació els principis informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin
sorgir. Això no obstant, els negocis jurídics i serveis que el Museu de Badalona hagi
de formalitzar amb tercers de les resultes dels Programes encarregats se
subjectaran a les normes de contractació pública d’aquell Text i a la normativa
concordant i sectorial que resulti d’aplicació, d’acord amb la condició
d’Administració pública que té l’organisme autònom a aquests afectes.
SETÈ.- Modificar aquests acords a l’organisme autònom Museu de Badalona,
publicar-los en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-los a la
Intervenció municipal.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada i dels informes tècnics precedents, l’Ajuntament Ple resol de conformitat
i la converteix en resolució, als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992.”

Vista aquesta resolució, el consell A P R O V A per unanimitat acceptar de
forma expressa l’encàrrec de gestió, d’acord amb el que va aprovar el Ple
de l’Ajuntament el proppassat dia 12 de novembre.
5.- PRECS I PREGUNTES.
El conseller Jordi Ballesteros s’interessa per si s’ha conservat la reixa de
l’antiga fàbrica coneguda com l’Estrella, qüestió que el Director respon
afirmativament.

Intervenen diversos consellers per comentar el volum de visites, que
aquest últim any ha disminuït; la necessitat de fer publicitat i màrqueting
del Museu, la notable repercussió en els mitjans de comunicació de
l’exposició Post mortem, i alguns aspectes relatius al pressupost, als
recursos interns i altres temes, tots els quals el Director breument
contesta amb unes primeres explicacions, remetent-se, però, a poder-los
exposar degudament amb totes les dades i tractar-los in extenso en una
reunió que properament serà convocada per aprovar el Programa del
Museu per al 2014, Programa que, degut a les limitacions de temps que
s’ha marcat per a la tramitació del Pressupost de la Corporació Municipal,
no ha estat possible presentar-lo ara, en la present sessió, amb el grau de
detall d’informació que requereix, conjuntament amb el Pressupost, com
seria desitjable.
I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència dóna per aixecada la
sessió.
Vistiplau
La Vicepresidenta
Montserrat Salgado Romero

En dono fe
El Secretari
Albert Müller i Valentí

