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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 1/2022/eBMVB

COM A SECRETARI de la Junta de Patrons (BMVB),

CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, 
la Junta de Patrons (BMVB), en la sessió del dia 18 de gener de 2022, va adoptar l'acord 
següent: 

1. Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.
Número: 1/2022/eBMVB.

PROPOSTA DE PRESSUPOST I PLANTILLA PER L’ANY 2022

 

Maria Alías, gerent de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

Que en data 13 de gener de 2022 ha dictat el següent informe

INFORMA

PRESSUPOST 2022

Es tramet als patrons la proposta de pressupost i plantilla prevista per l’any 2022, proposta 
que inclou la comparativa amb el pressupost aprovat l’any 2021.

DESPESES

Capítol I – Despeses de personal

En el capítol I s’han considerat unes despeses de personal laboral de 440.000 €, unes 
despeses de Seguretat Social de 138.500 €, unes depeses per prestacions socials de 5.500 
€ i una partida per a Plans i fons de pensions de 2.000 €. Aquest capítol preveu un 
increment salarial del 2% respecte al 2021.

Les despeses de personal de l’Espai Far no s’han incorporat en el pressupost de 2022 i 
durant aquest exercici continuaran incloses en el capítol I de l’Ajuntament.

Capítol II – Despeses corrents en béns i serveis

En total s’incrementa el capítol II en 14.735 €.

Les partides que han sofert modificacions respecte a l’any anterior són:
La partida de manteniment en la que pel fet d’iniciar les obres de climatització aquest any 
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2022 es preveu una major despesa per la realització de tasques lligades als moviments de 
les obres d’art, necessaris per realitzar les obres. S’ha incrementat aquesta partida en 
34.575,-€.

S’han incrementat molt lleugerament les partides d’acció cultural del Balaguer i acció cultural 
de l’espai far en total 3.392,- €

Per contra la partida de contractes de serveis d’atenció al públic dels museus Balaguer i 
Papiol s’ha disminuït en 23.232 €, pel fet d’haver assumit per part de l’administració la part 
de difusió i comunicació que es preveia en la licitació d’aquest contracte.

INGRESSOS

Capítol III – Ingressos propis

La previsió de venda d’entrades i lloguers de cara al 2022 és que la situació sigui ja 
pràcticament normal, pel que fa a la pandèmia, però la previsió de l’inici de les obres de 
climatització el mes de març, obligarà al tancament de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 
durant aproximadament 9 mesos. Amb tots aquest condicionants, hem considerat una xifra 
d’ingressos propis, considerant 3 mesos d’activitat al Balaguer, venda d’entrades i lloguers 
d’espai del Papiol i els ingressos per venda d’entrades de l’Espai Far de 22.775,-€

Capítol IV – Transferències corrents

Aportacions de les administracions

La partida 40000 Aportació Ajuntament de Vilanova prevista pel 2022 és de 750.000€. 

Pel què fa a la partida 45101 Aportació Generalitat, l’aportació del 2022 s’ha considerat de 
100.000,- €. 

A la partida 45060 Subvenció Generalitat programes per a l’any 2022 s’han considerat 
10.000 € .

Pel que fa a la partida 46100 Aportació de la Diputació de Barcelona al Museu Papiol, s’ha 
mantingut la previsió de 30.225 €, que es l’aportació que ha fet la Diputació aquest darrer 
any.

Està pendent la redacció del nou conveni amb la Diputació per la cessió de la casa Papiol 
que ha de fixar les noves condicions econòmiques, i aquesta aportació hauria de ser 
suficient per a fer front a les despeses i necessitats que comporta la gestió del Museu 
Papiol. Com ja s’ha comentat reiteradament en aquest patronat l’aportació actual de la 
Diputació al Museu Papiol és clarament insuficient. Esperem que finalment es pugui 
desencallar aquest tema l’any 2022.

A la partida 46101 Subvenció Diputació programes, es preveu una aportació de 20.000 €, 
que és una quantitat aproximada de les subvencions finalistes de la Diputació a les activitats 
del museu i de la biblioteca.
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També es manté en la mateix quantitat la partida 48000 Aula Molas que reflecteix l’aportació 
de les universitats a aquest projecte.

La partida 47000 Col·laboració empreses es manté.

PRESSUPOST

PLANTILLA ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER 2022
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Grups Nombre 
de places

Ocupades 
amb caràcter 

definitiu

Ocupades amb 
caràcter no 

definitiu
Contracte especial d’alta 
direcció

A1 1

Places de caràcter laboral
Tècnic superior A1 1 1
Tècnic mitjà Rble d’àrea A2 2 2
Tècnic de grau mitja A2 4 4
Tècnic auxiliar C1 1 1
Auxiliar administratiu C2 1 1
Conserge E 2 2
TOTAL 12 1 11

 

  

ACORD:

PRIMER.- Acordar aprovar el pressupost i la plantilla per al 2022.

SEGON.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

 

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del 
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de l'alcaldessa-
presidenta, a Vilanova i la Geltrú.  
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Joan Manel Ferrera Izquierdo

Vicesecretari

Jordi Medina Alsina

El vicepresident
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