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ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 07/17 DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA CELEBRADA EL DIA 
15 DE NOVEMBRE DE 2017. 
  
Assistents: President: Sr. Àngel Puig Boltà   

Vocals: Sra. Mª Lluisa Navarro Revert  
Sr. Josep Maria Puig Ovejero  
Sr. Raimon Català Casas 

 Sr. Enric Traby Isalgue  
 Sr. Pere Pascual Martí 
 Sr. Josep Famadas Soler 
 
Assisteix el Sr. Oriol Calvo Vergés com a Director-Gerent del Museu. 
 
Excusen la seva assistència, el Sr. Guillem Saleta Perejoan, el Sr. Joan López Segura, la Sra. 
Liliana Murcia Villanueva, el  Sr. Joan Lluis Martin Baez, el Sr. Jordi Casabella Romeu, la Sra. 
Montserrat Brugal Piñol, el Sr. Joan Guàrdia Amatller, el Sr. Marc Sala Audet, el Sr. Joan Carles 
Belso Boba, el Sr. Marcel Lladó Badosa, el Sr. Hugo Manchón Garcia, i la Sra. Montserrat 
Abras Lladó. 
 
Actua com a secretària, per delegació, la Sra. Fàtima Gallemí Bravo. 
 
Havent-hi el quòrum de constitució, d’acord amb el que estableix l’article 20è dels estatuts 
vigents del Patronat, quan passen cinc minuts de dos quarts de vuit del vespre el president obre 
la sessió d’acord amb l’ordre del dia establert. 
 
 
1.- Aprovació actes anteriors núm. 5/17 i 6/17 
 
Coneguts pels assistents els esborranys de l’acta 5/17 de data 19 de juliol de 2017, i l’acta 6/17 
de data 27 de setembre de 2017, s’aproven per unanimitat. 
 
 
2.- Despatx Ordinari 
 
El Sr. Oriol Calvo informa del següent: 
 
Exposicions temporals: 

- Propera. Del 12/01 al 25/02: Càntirs a l'antiguitat. Col·lecció Jaume Bagot. 
 
Altres temes 

- Va trucar l’expositor Rafa Romero, postulant-se per intervenir a un dels el càntir gran. 
També es comenta que Didier Lourenço ja estava seleccionat com a primer opció (El Sr. 
Pere Pascual li va proposar). Es comenta l’opció de Didier Lourenço per l’any vinent, i 
sinó seria Rafa Romero. 

 
El Sr. Raimon Català informa que per circumstàncies professionals, no podrà continuar com a 
membre del Patronat. Exposa que no estarà com a patró, però sí com a públic per incidir.  
El Sr. Àngel Puig informa que fa dos dies, al Ple es va aprovar com a nou representant, de Tots 
x Argentona, a la Sra. Montserrat Capdevila. 
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La Sra. Montserrat Capdevila, assisteix en aquesta sessió, per a interès i coneixement del 
funcionament. 
  
El Sr. Raimon Català comenta que el proper el dilluns anirà també a acomiadar-se del Consell 
de Patrimoni, on hi és en representació del Museu, representació que també haurà de caviar. 
 
S’agraeix al Sr. Raimon Català el seu treball i dedicació realitzat. 

 
 
3.- Donar compte dels Decrets núm. 32 al núm. 40 de l’any 2017 
 
El Sr. Àngel Puig fa un repàs dels diferents decrets per a constància dels presents, i dona 
compte d’aquests: 
 
DECRET NÚM. 32/2017: ordenació del pagament Seguretat Social (juliol 2017). 
DECRET NÚM. 33/2017: ordenació del pagament Seguretat Social (agost 2017). 
DECRET NÚM. 34/2017: aprovació de la nòmina de setembre 2017 del personal del Museu. 
DECRET NÚM. 35/2017: ordenació del pagament de l’obligació aprovada per la Comissió 
Permanent de 27 de setembre de 2017. 
DECRET NÚM. 36/2017: nomenament representant per poder efectuar tramis telemàtics davant 
l’AEAT. 
DECRET NÚM. 37/2017: ordenació de pagament trimestral de l’IRPF (2n trimestre 2017) 
DECRET NÚM. 38/2017: ordenació del pagament Seguretat Social (setembre 2017). 
DECRET NÚM. 39/2017: ordenació del pagament de l’obligació aprovada per la Comissió 
Permanent de 18 d’octubre de 2017. 
DECRET NÚM. 40/2017: aprovació de la nòmina d’octubre 2017 del personal del Museu. 
 
Els assistents en queden assabentats. 
 
 
4.- Segon reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a factures de l’exercici 
2016. 
 
El Sr. Oriol Calvo informa de la situació que s’ha produït en relació a algunes factures de 
l’exercici 2016: 
- S’han produït problemes en la tramitació electrònica de factures, que han endarrerit la 

presentació de factures. 
- Error en la factura de l’assegurança que es va presentar a l’Ajuntament de l’exposició “Aqua 

Fontis Salutaris” que es va fer el 2016. 
- Factures de telefònica, que tot i estar pagades per domiciliació bancària, cal que s’aprovin.  

 
Exposada aquesta informació, es dóna compte de la següent proposta:  
 
“ Vist l'expedient núm. 39/2017 tramitat en relació al reconeixement extrajudicial de crèdit de 
despeses provinents d’exercicis anteriors per import de 568,25€. 
 
Vista la memòria del President justificativa de la necessitat d’imputar en el pressupost corrent 
obligacions derivades del subministrament de béns i de la prestació de serveis portats a terme en 
exercicis anteriors i no imputats en el seu moment per la inexistència de consignació 
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pressupostària i/o com a conseqüència de que les factures han estat presentades pels proveïdors 
en exercicis posteriors i per tant, no ha estat possible la seva imputació a l’exercici de procedència. 
 
Atès que s’acompanya aquest expedient amb la relació detallada de factures degudament 
conformades pel director i gerent amb el vistiplau del president del Patronat.  
 
Vist l’informe de la interventora d’aquest Ajuntament de data 7 de novembre de 2017. 
 
I considerant que, no obstant allò establert a l’article 173.5) del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, s’ha de fer front a les despeses realitzades, ja que l’impagament amb el 
pretext de la falta de consignació pressupostària produiria un enriquiment injust o sense causa 
per a l’administració, per tot això exposat, a la Junta de Govern del Patronat municipal del 
Municipal del Museu del Càntir proposo l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’exercici 2016 per un 
import total de 568,25€. 
 
Segon.-  Reconèixer l’obligació de l’acord anterior a càrrec de les partides del vigent pressupost 
de despeses que s’especifiquen també en la relació adjunta, la qual forma part d’aquest acord a 
tots els efectes legals.   
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i als serveis d’Intervenció-Tresoreria. “ 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta, s’aprovà per unanimitat, amb tots els vots a favor (Sr. 
Àngel Puig Boltà, Sra. Mª Lluisa Navarro Revert, Sr. Josep Maria Puig Ovejero, Sr. Raimon 
Català Casas, Sr. Enric Traby Isalgue, Sr. Pere Pascual Martí i Sr. Josep Famadas Soler) 
 
 
5.- Informació de visites escolars al museu curs 2016-17 
 
El Sr. Oriol Calvo informa que junt amb la convocatòria ha enviat un document informatiu, que 
ha preparat la Fina, i fa un repàs d’aquest: 
 
Durant el curs 2016 - 2017 han visitat el museu un total de 46 grups escolars i 1.922 alumnes.  
S’han entregat 12 enquestes  
L’activitat Descobreix el Museu (visita guiada al museu) l’han realitzat 2 grups  
L’activitat Enfanga’t al torn (visita guiada + taller de torn) l’han fet 34 grups escolars (2 més 
que el curs anterior) amb un total de 1.434 alumnes (74%)  
L’activitat Picasso per un dia (pintar un càntir a l’estil de Picasso) l’han fet 10 grups 
escolars (5 grups més que l’any passat ) amb un total de 395 alumnes (21%)  
Les activitats Visita a l’exposició temàtica i Visita a l’exposició temporal no l’han 
realitzat cap grup (l’any passat tampoc les varen realitzar cap escola).  
 
S’acaba informant de que s’han obtingut unes bones enquestes de qualitat, valoració positiva. 
També, davant de les crítiques, s’ha trucat. 
 
Destacar que la majoria d’escoles repeteixen i també n’hi ha de noves, 
 
Es debat entre els assistents les queixes i els comentaris que inclou l’informe, ja que és 
interessant. 
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També es comenta que el model de visita està adaptat a les escoles. 
 
El Sr Enric Traby pregunta quins nivells hi ha. 
 
El Sr. Oriol Calvo indica que gairebé tots els grups són de Primària. De Secundària, Batxillerat i 
altres nivells tenim molt pocs visitants. 
 
 
6.- Programació d’exposicions 2018 
 
El Sr. Àngel Puig informa que va haver-hi reunió de la comissió d’exposicions, i es van tancar la 
programació per al 2018. 
 
El Sr. Oriol Calvo fa un repàs de les exposicions: 
 

 
 
En relació a la primera exposició, hi ha la idea de fer un catàleg. 
Hi haurà peces de Jaume Bagot i d’altres que li deixaran altres col·leccionistes. 
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El Sr. Àngel Puig informa que a l’Argillà, va venir el Sr. Jaume Bagot amb en Raimon Català, i 
es va parlar de fer aquesta exposició prèvia d’una possible temàtica per al primer pis, ceràmica 
de diferents propietaris, i a partir d’aquí seria un possible moment per renovar. 
El Sr. Raimon Català comenta la col·lecció privada del Sr. Carles Bassó (arquitecte), i qui 
també estarà per aquí. Recorda la importància del treball del Sr. Bagot. 
 
El Sr. Raimon Català també comenta que el museu disposa de càntirs, que alguns d’ells estan 
guardats en caixes, i que es podrien fer moltes coses. 
 
Comenta que demà hi haurà el Sr. Joan Cruanyes, i que l’Oriol hi hauria de parlar. És amic del 
Sr. Carles Bassó, arquitecte, qui podria fer el càntir. 
 
Es debat, i es comenta que amb la gent que ve cap aquí, val la pena cuidar-los. Demà es 
disposarà de més informació. 
 
El Sr. Pere Pascual en relació a l’exposició de la col·lecció Bassat, comenta que va dinar amb 
la Núria Poch, comissària. El contingut està per definir, tot i que podria haver-hi Guinovart i es 
podria presentar tant pintura com escultura. No podia concretar data d’inauguració, i al Sr. 
Bassat li agradaria ser a la inauguració, ja que durant la Guerra Civil va viure a Argentona i sent 
forts lligams amb la nostra vila. 
 
El Sr. Oriol Calvo comenta que ens podem adaptar. També es comenta entre els assistents que 
Guinovart és una bona opció i que s’aprofitarien cantonades per posar escultures. 
 
El Sr. Pere Pascual informa de l’actualitat de Lluís Bassat, centrat en l’art contemporani, 
Actualment el “Centro de Exposiciones y Congresos "Lienzo Norte", d’Àvila, acull l’exposició 
més variada i contemporània que la col·lecció Bassat ha realitzat fins al moment. Comenta que 
hi exposen autors argentonins com Josep Serra, Joan Serra i Jordi Prat. 
 
El Sr. Oriol Calvo informa que aquests artistes han passat tots pel Museu. 
 
 
7.- Donar compte de la proposta de pressupost per al 2018 
 
El Sr. Àngel Puig informa que l’aprovació del pressupost es farà en sessió extraordinària, i 
comenta que s’està treballant en el pressupost, tant des de Secretaria com des d’Intervenció. 
També comenta que s’ajorna el Ple Municipal de pressupostos fins al 18 o 19 de desembre. 
 
El Sr. Raimon Català recorda de fer una mini comissió per parlar de pressupost, ja que hi ha 
coses que any rere any es comenten: 
- Aportació municipal 
- Exposicions per promocionar teixit empresarial 
- Suport a la recerca de recursos. La comissió podria anar a veure empreses, per 

descarregar feina, i després anar-hi l’alcalde o regidor. 
- Incorporar coses noves, incrementant el llistó, i passant propostes a l’Ajuntament (a tenir en 

compte romanent). Negociar amb empreses o altres, per fer el pressupost menys feixuc. 
- Aquesta comissió, podria o no correspondre’s amb la permanent, i es podrien analitzar 

diferents punts: 
o Escola ceràmica 
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o Consums elèctrics de l’Escola 
o Costos 
o Consums,... 

 
El Sr. Oriol Calvo repassa la proposta del pressupost 2018, i comenta que l’aportació de 
l’Ajuntament serà de 174.500 euros, el 55% dels ingressos. Les despeses de personal suposen 
un 46% del pressupost. 
 
El Sr. Raimon Català comenta que no passa mai res, però qüestiona si passés. I destaca la 
importància de conèixer l’entramat del pressupost, per analitzar-lo. Recorda que les empreses 
s’han d’anar a veure ja, i si els polítics estan enfeinats, que es delegui aquesta feina. 
 
El Sr. Àngel Puig recorda que fa un mes i mig es va passar la proposta, i que estem per 
debatre-la. Comenta que la comissió permanent podria fer una proposta. 
 
El Sr. Raimon Català comenta que ho separaria de la permanent. 
 
El Sr. Àngel Puig comenta portar una proposta i després prendre una decisió. 
 
El Sr. Raimon Català proposa que hi hagi gent fresca que no estigui cremada, i desgranar quin 
fruit es pot treure. Posa com exemple que actualment hi ha maquinària obsoleta, i és un tema a 
plantejar-se. 
 
El Sr. Oriol Calvo informa que es va fer una reunió prèvia el setembre i es van portar propostes, 
un recull d’idees per part dels patrons i per part del Museu. Com per exemple: caldera, parquet 
per la sala d’exposicions temporals, arranjament aire condicionat, etc. 
Aquestes propostes s’han recollit en les partides i en altres casos es deixa per la possible 
incorporació de romanent (superàvit). 
També s’ha inclòs l’increment de l’1% salarial del 2017 més el 2% del 2018. Comenta que 
l’ajuntament ha incrementat l’aportació en relació a aquests increments. 
 
A partir d’aquí, es va acordar amb l’alcalde, que tot el nou que s’hagi previst es faci quan 
s’incorpori el romanent. Cal tenir en compte que aquest any s’ha venut el càntir a més preu, i 
això pot afavorir el romanent, sent interessant guardar aquests diners per disposar-los per 
finançar projectes. 
 
El Sr. Oriol Calvo també informa que el pressupost d’ingressos passa de 307.330 euros el 
2017, a 317.162 euros el 2018, principalment pels 4.500 euros d’increment de l’aportació de 
l’ajuntament, i en part per l’increment de les vendes del càntir, i la resta per inversions i 
manteniments. 
 
A partir d’aquí, el Sr. Oriol Calvo obre debat per a que els assistents comentin el que considerin. 
 
El Sr. Raimon Català pregunta si l’escola de ceràmica estarà a la Velcro. 
El Sr. Àngel Puig respon que sí. 
El Sr. Raimon Català comenta que es tingui en compte el tema elèctric per l’any vinent. 
El Sr. Àngel Puig exposa que l’escola de ceràmica, seran dels últims en moure’s junt amb el 
Casal de Joves i la ràdio. 
 
Es debat entre els assistents la possibilitat de generar electricitat, tot i que es veu complicat. 
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El Sr. Enric Traby recorda que en la reunió passada es va parlar de l’equiparació salarial, amb 
els treballadors de l’Ajuntament. 
El Sr. Guillem Saleta comenta que s’està estudiant, i que no està contemplat en el 3% 
d’increment salarial. 
El Sr. Enric Traby pregunta si hi ha algun estudi de l’import que podria representar. 
El Sr. Oriol Calvo creu que un 10% (extrapolant el que va passar a l’Ajuntament). 
El Sr. Enric Traby considera que caldria fer una previsió. 
 
Es recorda que l’Ajuntament es va comprometre a assumir l’increment que es derivés de 
l’estudi. 
 
El Sr. Oriol Calvo informa que s’ha parlat amb l’empresa que va fer l’estudi per l’Ajuntament, i 
aquesta demana 5.000 euros per l’estudi del museu, el que sembla una exageració per una 
entitat amb només quatre treballadors. Davant d’això, s’està intentant equiparar l’estudi de 
l’ajuntament al museu, en funció de càrregues equivalents, per tant, s’està treballant per veure 
com es vehicula.  
 
El Sr. Enric Traby comenta que cal valorar que l’estudi no costi més que l’increment. També 
comenta, en relació a la fira de ceràmica, que hi ha unes despeses i uns ingressos de 28.400 
euros. I veient que hi ha d’altres imports on posen els cèntims, pot ser que aquest import sigui 
anecdòtic, però és curiós. 
 
El Sr. Àngel Puig informa que es convocarà properament una sessió extraordinària per aprovar 
el pressupost. 
 
El Sr. Enric Traby exposa que quan es presenten els pressupostos per aprovació, s’adjunten els 
informes d’intervenció, i considera que caldria que estiguessin a disposició abans, ja que es 
podrien arreglar coses. 
 
El Sr. Raimon Català, recorda que els assistents, com fa ell, poden no aprovar els 
pressupostos. 
 
 
8.- Càntir 2018: informacions 
 
El Sr. Oriol Calvo informa que va trametre al Sr. Quim Larrea, el que es va parlar en l’última 
reunió. 
Se li va donar la indicació del Sr. Carles Bassó, com a candidat a fer el càntir de l’any vinent. 
També es va parlar dels paràmetres econòmics. 
El Sr. Quim Larrea hi està treballant, però encara no es disposa d’informació més concreta. 
S’espera que a partir del gener presenti propostes. 
 
El Sr. Raimon Català, comenta que demà es pot tornar a parlar amb ell, per incidir en aquest 
treball. 
 
El Sr. Quim Larrea seria el director del projecte. Cal tenir en compte, que abans, com a càntir 
tradicional, era més fàcil. 
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El Sr. Oriol Calvo, segueix informant que el càntir s’està venent bé al Col·legi d’Arquitectes, i a 
punt d’entrar a Artesania Catalunya. També s’està parlant amb Laie. 
 
El Sr. Enric Traby pregunta en relació als Amics del Museu. Per saber com es canalitzen els 
diners dels càntirs que venen els Amics del Museu, ja que els podrien invertir amb el que 
decidissin. 
 
El Sr. Pere Pascual comenta que funcionen com a donació. Els comptes dels Amics no els 
controla el Patronat. 
 
El Sr. Oriol Calvo informa que les activitats dels Amics les realitzen a l’entorn del Museu, i tot ho 
ha revertit al Museu, ja que ho tenen previst estatutàriament. 
 
El Sr. Enric Traby aclareix que no dubta de que se’ls quedin, sinó que vol saber com es 
vehicula. 
 
El Sr. Oriol Calvo comenta que fins ara s’han fet compres de càntirs antics que han donat al 
museu i han assumit algunes despeses d’activitats que no tenien cabuda al pressupost al 
museu. 
 
 
9.- Aprovació del calendari de sessions de l’any 2018 de la Junta de Govern 
 
El Sr. Oriol Calvo informa del calendari de sessions pel 2018. 
 
Es debat entre els assistents, el fer la primera reunió de l’any el 24 de gener, entenent que és 
millor data per als corresponents tràmits. 
 
Comentat l’anterior, es dóna compte de la següent proposta:  
 

“ Vista la necessitat d’establir un calendari de sessions de la Junta de Govern del Patronat Municipal 

del Museu del Càntir per l’any 2018, es proposa  

 

Primer.- Aprovar el calendari establert per a la celebració de les sessions de la Junta de Govern 

del Patronat Municipal del Museu del Càntir per l’any 2018 que es relaciona a continuació:  

 

- Dimecres dia 24 de gener a les 19.30 hores 

- Dimecres dia 21 de març a les 19.30 hores 

- Dimecres dia 16 de maig a les 19.30 hores 

- Dimecres dia 18 de juliol a les 19.30 hores 

- Dimecres dia 26 de setembre a les 19.30 hores 

- Dimecres dia 21 de novembre a les 19.30 hores 

 

Segon.- Donar compte a tots el membres de la Junta de Govern del Patronat Municipal del 

Museu del Càntir. “ 
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Sotmesa a votació l’anterior proposta, s’aprovà per unanimitat, amb tots els vots a favor (Sr. 
Àngel Puig Boltà, Sra. Mª Lluisa Navarro Revert, Sr. Josep Maria Puig Ovejero, Sr. Raimon 
Català Casas, Sr. Enric Traby Isalgue, Sr. Pere Pascual Martí i Sr. Josep Famadas Soler) 
 
 
10.- Urgències 
 
No se’n formula cap. 
 
 
11.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Raimon Català, donat que compta amb l’assistència de la Sra. Montserrat Capdevila, 
aprofiten per exposar breu i ràpidament, la proposta de treball per veure i valorar possibilitats. 
Es comenta la proposta de crear una comissió de 3 o 4 persones amb algun tècnic interlocutor 
amb l’Ajuntament. 
S’ha fet un treball, amb el desglós de les partides, pensant amb l’increment d’ingressos, a partir 
de les dades econòmiques. 
És important la part tècnica i que es conegui la part econòmica (informació extreta dels 
pressupostos i dels balanços). És un feina àmplia, i cal una comissió disposada a treballar. La 
proposta és fer una primera reunió informativa, per compartir propostes perquè la comissió 
pugui treballar.  
 
El Sr. Josep Ma. Puig demana que la proposta passi per tot el Patronat, ja que el Patronat està 
per aquestes coses. 
 
El Sr. Pere Pascual, vol incidir en el fet de que s’està aconseguint un nivell important 
d’exposicions, fet pel qual considera interessant que els artistes cedeixin una obra un cop fetes 
les exposicions. També hi ha l’opció de que se’ls doni un càntir en blanc, el treballin, i el donin 
al Museu. 
 
El Sr. Oriol Calvo informa que Rafa Romero ja va donar un càntir decorat per ell al final de 
l’exposició i que altres autors han donat obres seves, tot i quasi mai es tracta d’un càntir. 
 
El Sr. Pere Pascual proposa que ja s’implementi i que sigui obligatori per a les properes 
exposicions.  
 
El Sr. Àngel Puig proposa tenir-ho en compte en l’ampliació del Museu. 
 
 
No havent-hi res més a tractar, es tanca la sessió per ordre del Sr. President, quan falten cinc 
minuts per a les nou de la nit en lloc i data a dalt indicats, de tot el que com a secretària 
delegada certifico. 
 
 
El president.   La secretària delegada. 
 
 
 
Àngel Puig Boltà  Fàtima Gallemí Bravo 


