
 ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL 
 MUSEU DEL CÀNTIR D'ARGENTONA 
  
 

CAPÍTOL I 
OBJECTE I FINALITAT 

 
Art. 1. El Patronat Municipal del Museu del Càntir d'Argentona és una institució de 

l'Ajuntament d'Argentona constituïda en forma d'organisme autònom local amb 

personalitat jurídica i patrimoni propi i que es regeix per l'article 85 de la llei 7/85 

de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'article 237 de la llei 8/87 de 15 

d'abril municipal i de règim local de Catalunya i els articles 199 a 210 del Decret 

179/95 de 10 de juny pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ens locals.  

 

Art. 2. L'organisme autònom Patronat Municipal del Museu del Càntir d'Argentona 

té per objecte amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, cobrir la necessitat de la vila 

de poder comptar amb una institució per a adquirir, protegir, hostatjar, conservar i 

exposar tots els objectes que es puguin reunir amb caràcter general relacionats 

amb el càntir i altres anàlegs, i promoure’n el seu estudi i la màxima difusió. 

 

Art. 3. El domicili de l'organisme autònom Patronat Municipal del Museu del Càntir 

d'Argentona serà a la Plaça de l'Església número 4, sense perjudici de la 

instal⋅lació en altres llocs o locals, de serveis especialitzats que depenguin de 

l'organisme autònom. 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL II 
ÒRGANS DE GOVERN 

 

Art. 4. Els òrgans de govern del Patronat Municipal del Museu del Càntir 

d'Argentona seran: 

a) El President 

b) El Vice-president 

c) La Junta de Govern del Patronat 

d) La Comissió Permanent 

 

Art. 5. El President serà l'Alcalde de la Vila o el Regidor de Cultura en qui delegui. 

 

Art. 6. El Vice-president serà el Regidor de Cultura de la Corporació, en el supòsit 

de que l'Alcalde no en delegui la Presidència del Patronat. En cas de delegació, el 

Vice-president serà el Regidor de la Corporació que designi el Ple de l'Ajuntament. 

 

Art. 7. La Junta de Govern estarà formada per: 

a) El President 

b) El Vice-president 



c) Els vocals següents: 

 Un representant de cada grup municipal de l'Ajuntament d'Argentona, que 

serà designat pel Ple a proposta del portaveu de cada grup. Aquest 

representant pot tenir o no el caràcter de regidor. 

 Onze vocals nomenats pel Ple de l'Ajuntament d'Argentona entre les 

persones que pels seus estudis, coneixements o activitats artístiques, 

històriques o culturals de la vila, siguin considerades més idònies a proposta 

del Patronat. 

d) El Director - Gerent, que assistirà amb veu i sense vot. 

 

Art. 8. Actuarà com a Secretari el que ho sigui de l'Ajuntament d'Argentona, o 

funcionari en qui delegui, que assistirà amb veu i sense vot.  

Serà Interventor del Patronat el que ho sigui de l'Ajuntament d'Argentona. 

 

Art. 9. El càrrec de vocal del Patronat tindrà una durada de sis anys. La Junta 

s'haurà de renovar per meitats cada tres anys, essent reelegibles una vegada tots 

els vocals.  

El President i el Vice-president cessaran al mateix moment en que perdin la 

condició de Batlle i/o Regidor Municipal respectivament. 

Els vocals representants dels grups municipals cessaran quan cessi la Corporació. 

En el supòsit que es produeixin vacants en els càrrecs de vocals abans de 

l'acabament del mandat estatutari, el Patronat, en termini no superior a un mes, 

proposarà el nom del substitut al Ple Corporatiu perquè realitzi el nomenament . 

Els vocals designats per ocupar les vacants en el si de la Junta de Govern del 

Patronat cessaran quan els hagués correspòs cessar als vocals a qui hagin 

substituït. 

 

Art. 10. Perquè un vocal pugui ser separat del càrrec abans de l'acabament del 

seu mandat estatutari, es requerirà acord de la Corporació en sessió plenària, pres 

per majoria simple, bé a proposta del Patronat o lliurement per iniciativa de 

l'Ajuntament. 

 

Art. 11. Els càrrecs del Patronat seran de confiança, honorífics i gratuïts. 

 

Art. 12. La Comissió Permanent serà formada per: 

a) El President o el Vice-president 

b) Quatre membres de la Junta de Govern del Patronat designats pel Ple de la 

Corporació a proposta de la pròpia Junta. 

c) El Director - Gerent 

Actuarà de Secretari el de la Corporació o funcionari en qui delegui. 

El Director - Gerent i el Secretari assistiran amb veu i sense vot. 

Els seus membres seran reelegibles en els mateixos termes que els vocals de la 

Junta de Govern. 

Perquè un membre de la Comissió Permanent pugui ser separat del seu càrrec 

abans de l'acabament del seu mandat es requerirà el tràmit previst a l'art. 10 dels 

presents estatuts. 

 
Art. 13. Correspon al President del Patronat: 

a) Exercir la representació permanent de l'Alcalde a l’organisme autònom quan 

aquest no sigui el President. 



b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, dirigir les deliberacions i 

dirimir els empats en vot de qualitat. 

c) Dirigir i inspeccionar tots els serveis. 

d) Ordenar els pagaments, dins les normes d'execució del pressupost. 

e) Contractar obres i serveis de durada inferior a un any i que no exigeixin  

quanties superiors al 2% del pressupost ni superior al 50% del límit general de la 

contractació negociada 

f) Adoptar les mesures d'urgència que siguin procedents en defensa dels 

interessos encomanats a l'organisme autònom local, i donar-ne compte a la Junta 

de Govern en la primera reunió que es realitzi. 

g) Resoldre els assumptes de la competència de l'organisme autònom local no 

atribuïts a cap altre òrgan específicament. 

 

Art. 14. En cas d'absència del President, exercirà les seves funcions el Vice-

president. 

 

Art. 15. Corresponen a la Junta de Govern del Patronat les funcions següents: 

a) Aprovar els programes d'actuació i les seves revisions anuals. 

b) Aprovar els projectes de pressupost de l'organisme i les modificacions , que 

seran annex dels de l'Ajuntament. La tramitació pressupostària es realitzarà 

conjuntament i simultàniament a la de l'Ajuntament. 

c) Aprovar el reglament de règim intern. 

d) Autoritzar la contractació de tota mena d'obres, serveis i subministraments de 

termini superior a un any o que exigeixin recursos que superin els consignats en el 

pressupost o els límits quantitatius previstos en l'art. 13 e) dels presents estatuts. 

e) Adquirir, disposar i alienar béns i drets de caràcter patrimonial. Per a l'alienació 

quedarà sotmès a l'autorització prèvia de l'Ajuntament en Ple. 

f) Dictaminar sobre la plantilla de personal, que serà sotmesa a l'aprovació de 

l'Ajuntament en Ple. 

g) Aprovar les bases de les proves per a la provisió de llocs de treball. 

h) Aprovar la memòria de la gestió realitzada anualment, com també els estats 

financers anuals i de patrimoni, amb el règim d'auditoria externa de naturalesa 

integral previ, si ho acorda l'Ajuntament. 

i) Adoptar les mesures adequades per a la millor organització i funcionament de 

l'organisme. 

j) Aprovar la creació de nous serveis. 

k) Proposar a l'Ajuntament les taxes per prestacions de serveis. 

 

Art. 16. Corresponen a la Comissió Permanent les funcions següents: 

a) Exercir les funcions delegades pel President o la Junta de Govern del Patronat. 

b) Sotmetre a la consideració i valoració de la Junta de Govern del Patronat els 

pressupostos redactats pel Director - Gerent. 

c) Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat. 

d) Ordenar i supervisar les activitats del Museu. 

e) Presentar al Patronat una Memòria anual de les activitats del Museu. 

f) Qualsevol altra funció que li sigui delegada pel Patronat. 

 

Art. 17. La Junta de Govern celebrarà reunió ordinària una vegada al trimestre i 

extraordinària sempre que ho considerin necessari el President o una quarta part 

dels seus membres. 



La Comissió Permanent es reunirà en sessió ordinària una vegada al mes i en 

sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari el President. 

 

Les sessions de la Junta de Govern i la Comissió Permanent podran ser urgents. 

Les sessions de la Junta de Govern del Patronat seran públiques. 

 

Art. 18. Les convocatòries de totes les sessions aniran acompanyades de l'ordre 

del dia, juntament amb les propostes que se sotmetin a consideració, i es 

trametran als membres amb un mínim de set dies naturals d'antelació. 

L'antelació de set dies naturals no serà necessària en les sessions extraordinàries 

urgents. En aquestes sessions el primer punt de l'ordre del dia serà l'apreciació 

d'urgència de la sessió. 

 

Art. 19. Només podrà deliberar-se i prendre acords sobre les qüestions que hagin 

estat incloses a l'ordre del dia. No obstant això, en les sessions ordinàries i amb la 

prèvia declaració d'urgència, aprovada per majoria absoluta, podran tractar-se 

altres afers. 

 

Art. 20. La Junta de Govern quedarà constituïda amb l'assistència d’un terç del 

nombre legal dels seus membres, que mai podrà ser inferior a tres. Aquest quòrum 

haurà de mantenir-se durant tota la sessió. 

En tot cas, es requerirà la presència del president/a o vice-president/a i del 

secretari/a o de qui legalment el substitueixi. 

 

Art. 21. La Comissió Permanent quedarà constituïda amb l'assistència de la 

majoria dels seus membres, sempre que es compti amb la presència del President 

o Vice-president i del Secretari o de qui els substitueixi. 

 

Art. 22. Els acords de la Junta de Govern i de la Comissió Permanent s'adoptaran 

per majoria simple.  

En el no previst anteriorment, pel que fa al funcionament i règim de sessions de la 

Junta de Govern i la Comissió Permanent s'aplicarien les determinacions 

contingudes en el Reglament Orgànic Municipal referides al Ple Municipal i la 

Comissió de Govern, respectivament. 

 

  

CAPÍTOL III 
DEL DIRECTOR - GERENT 

 
Art. 23. L'Ajuntament en Ple, a proposta de la Junta de Govern del Patronat, 

nomenarà el Director - Gerent del Patronat Municipal del Museu del Càntir 

d'Argentona. 

 
Art. 24. El Director - Gerent podrà ésser separat lliurement del càrrec per acord de 

l'Ajuntament en Ple o a proposta, degudament raonada, de la Junta de Govern del 

Patronat. 

 

Art. 25. Seran deures i atribucions del Director - Gerent:  

a) Executar i fer acomplir els acords de la Junta de Govern i la Comissió 

Permanent. 



b) La guarda, vigilància i conservació del Museu i del seu patrimoni. 

c) Confeccionar un inventari anyal dels objectes del Museu. 

d) Portar un llibre de registre d'entrada i sortida dels dits objectes. 

e) Serà el Cap del Personal dels empleats de l'organisme autònom, i podrà iniciar 

expedient a aquells empleats que no acompleixin amb les seves obligacions, tot 

donant-ne compte immediata a la Junta de Govern. 

f) Tindrà cura de l'acompliment dels horaris fixats pel Patronat per a la visita al 

Museu, de la seva utilització i de les seves dependències. 

g) Assistir amb veu, però sense vot, a les sessions de la Junta de Govern i la 

Comissió Permanent. 

h) Fer la proposta dels programes d'actuació i les seves revisions anuals. 

i) Realitzarà, a més, totes les funcions que li siguin conferides per la Junta de 

Govern i la Comissió Permanent. 

 

 

CAPÍTOL IV 
BÉNS, MITJANS ECONÒMICS I PATRIMONI 

 
Art. 26. Constituiran el patrimoni de l'organisme autònom: 

a) Els béns que li adscrigui en ús l'Ajuntament, conservant la seva qualificació 

jurídica ordinària. 

b) Els que adquireixi l'organisme autònom local per qualsevol títol legítim. 

 

Art. 27. Els recursos del patronat seran constituïts per: 

a) El rendiment i l'aprofitament del seu patrimoni. 

b) Les subvencions i les aportacions de l'Estat, la comunitat autònoma, les 

corporacions públiques i les entitats privades o particulars. 

c) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui. 

d) Els altres que li puguin ser atribuïts segons el dret. 

e) Les taxes i preus públics en els supòsits previstos legalment. 

 

Art. 28. El pressupost per a cada exercici econòmic, coincident amb el de 

l'Ajuntament, serà nodrit amb els ingressos previstos i es subjectarà al que 

disposen l'article 112 de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de bases de règim 

local i les disposicions que el despleguen. 

 

Art. 29. El projecte de pressupost serà elaborat pel Director - Gerent, juntament 

amb l'Interventor de Fons municipal i serà sotmès a supervisió de la Comissió 

Permanent i a l'aprovació de la Junta de Govern. 

El dit projecte serà elevat a l'Ajuntament per a l'aprovació del Ple. 

 
Art. 30. Els ingressos i les despeses de l'organisme seran intervinguts i 

comptabilitzats per l'Interventor de Fons, el qual exercirà la fiscalització pertinent 

de la gestió econòmica.   

 

Art. 31. La comptabilitat serà portada a terme de manera que permeti l'estudi del 

cost i del rendiment dels serveis. 

 

Art. 32. La rendició de comptes correspondrà a la Junta de Govern mitjançant 

balanç anual, que serà sotmès a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament. 



 
Art. 33. La Hisenda de l'organisme autònom es regirà pel que estableix la 

legislació aplicable sobre hisendes locals, de conformitat amb allò previst a l'art. 

203 del R. Decret 179/95 de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres , 

activitats i serveis dels Ens locals. 

 

 

CAPÍTOL V 
FACULTATS D'INTERVENCIÓ I TUTELA DE L'AJUNTAMENT 

 
Art. 34. La funció directora i tutelar de l'organisme autònom correspondrà a 

l'Ajuntament, el qual l'exercirà per mitjà dels seus òrgans competents en aplicació 

del que disposen l'article  200 i següents del R. Decret 179/95 de 13 de juny i el 

22.2.a) de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local. 

Les facultats tutelars comprendran l'aprovació de: 

a) El pla d'actuació de l'organisme autònom i les seves possibles modificacions. 

b) La plantilla del personal i les seves retribucions. 

c) Els convenis col⋅lectius de treball. 

d) El pressupost de l'organisme autònom, la formació del qual s'haurà d'ajustar al 

que disposen l'article 112 de la Llei reguladora de bases del règim local i les 

disposicions que la despleguin. 

e) Els comptes anuals. 

f) L'alienació, la cessió i el gravamen de béns patrimonials, sempre que això no 

constitueixi la simple realització de la finalitat específica assenyalada a 

l'organisme. 

g) Operacions de crèdit i de tresoreria. 

 

 

 

CAPÍTOL VI 
PERSONAL 

 
Art. 35. El personal que presti els seus serveis a l'organisme autònom formarà part 

de la plantilla aprovada per la Junta de Govern i l'Ajuntament en Ple, en la qual es 

farà constar el nombre, la classificació dels llocs de treball, la categoria i les 

funcions. 

 

Art. 36. La contractació del personal referit a l'article anterior, el seu nomenament 

i la fixació de les remuneracions, se subjectaran a la normativa vigent de les 

corporacions locals. 

 
Art. 37. No podrà contractar-se personal fix que no figuri a la plantilla, ni 

contractar laboralment en règim temporal quan no existeixi consignació 

pressupostària. 

 

 

 
 
 
 



CAPÍTOL VII 
DE LES SECCIONS 

 
Art. 38. Pel millor desenvolupament dels seus fins, el Patronat Municipal del 

Museu del Càntir d'Argentona podrà crear les seccions que cregui convenients, 

atesa l'activitat que es pretengui desenvolupar; aquestes seccions no podran tenir 

caràcter autònom. 

 

Art. 39. Les activitats de les seccions seran supervisades pel Director - Gerent, i 

es regiran per les normes dels presents Estatuts i pel Reglament intern que aprovi 

el Patronat del Museu. 

 

Art. 40. El President de les Seccions podrà assistir a les sessions de la Junta de 

Govern del Patronat amb veu però sense vot, sempre que aquest ho consideri 

oportú. 

 

 

 

CAPÍTOL VIII 
RÈGIM JURÍDIC 

 
Art. 41.  
1. Els acords de la Junta de Govern i de la Comissió Permanent i les resolucions 

de la Presidència seran susceptibles de recurs ordinari davant el Ple de 

l'Ajuntament. 

2. Les resolucions del Ple posen fi a la via administrativa, i les persones 

interessades podran exercir les accions que siguin procedents davant la jurisdicció 

competent. 

 

 

 

CAPÍTOL IX 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 
 

Art. 42. 
L'organisme autònom local redactarà un reglament de règim interior, que haurà de 

sotmetre's a l'aprovació del Ple, en el qual es desenvoluparan les normes 

d'actuació dels òrgans de govern, el règim de reunions i les altres particularitats 

que siguin necessàries, en relació amb les facultats atribuïdes. 

 

 

 

 

CAPÍTOL X 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT 
 

Article 43 
La modificació d'aquests estatuts s'haurà d'ajustar als mateixos tràmits seguits 

per a la seva aprovació. 

 



Article 44 
1. L'organisme autònom podrà ser dissolt quan ho consideri convenient 

l'Ajuntament, per modificació del sistema de gestió del sevei municipal, en 

l'exercici de la potestat reconeguda a l'article 208 del Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels Ens locals. 

2. En dissoldre's l'organisme autònom tots els seus bens, els drets i obligacions 

s'incorporaran al patrimoni de l'Ajuntament, el qual el succeeix universalment, de 

conformitat amb allò previst a l'article 209 del Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels Ens Locals. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
L'Ajuntament, a proposta de la Junta de Govern, podrà concedir el títol de 

Membres d'Honor a aquelles persones que, reconeguts els seus mèrits contrets 

amb les seves activitats en pro del Patronat Municipal del Museu del Càntir 

d'Argentona, siguin considerats dignes i molt particularment, a aquells que gràcies 

als seus treballs personals hagin procurat dotar de major prestigi el contingut i 

finalitats del Museu del Càntir.  

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
L'Ajuntament d’Argentona, a proposta de la Junta de Govern del Patronat, podrà 

concedir la distinció de Membres Protectors a aquelles persones físiques, 

jurídiques, entitats i institucions que col·laborin de forma notòria i desinteressada 

en el sosteniment econòmic i activitats del Patronat Municipal del Museu del 

Càntir d'Argentona. Aquesta col·laboració econòmica es concretarà en un conveni 

signat a tal efecte.  

La distinció de Membre Protector quedarà sense efecte quan cessi la col·laboració 

entre el Membre Protector i el Patronat del Museu del Càntir. 

 

DISPOSICIO DEROGATORIA 
A partir de l'entrada en vigor dels presents estatuts resten derogats i sense efecte 

els anteriors estatuts de la fundació "Museu del Càntir d'Argentona" aprovats pel 

Ple de l'Ajuntament en sessió de data 6 de novembre de 1984. 


