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ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 08/17 DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA CELEBRADA EL DIA 
29 DE NOVEMBRE DE 2017. 
  
Assistents: President: Sr. Àngel Puig Boltà 
               Vice-president:  Sr. Guillem Saleta Perejoan  

Vocals: Sr. Jordi Casabella Romeu 
 Sr. Enric Traby Isalgue  
 Sra. Montserrat Brugal Piñol 
 Sr. Josep Famadas Soler 
 Sra. Montserrat Capdevila Cañadas 
 Sr. Joan López Segura (s’incorpora al punt 1) 
 Sr. Joan Guàrdia Amatller  
 Sra. Mª Lluisa Navarro Revert 
 Sr. Josep Maria Puig Ovejero  
 Sra. Liliana Murcia Villanueva  
 Sr. Joan Lluis Martin Baez 
 Sr. Joan Carles Belso Boba 
 
Assisteix el Sr. Oriol Calvo Vergés com a Director-Gerent del Museu. 
 
Excusen la seva assistència, el Sr. Pere Pascual Martí, el Sr. Marc Sala Audet, 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. 
 
Previ a l’inici de la sessió es dona la benvinguda a la Sra. Montserrat Capdevila en substitució 
al Sr. Raimon Català. 
 
 
1.- Aprovació del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir, exercici 2018 
 
El Sr. Àngel Puig fa un resum de l’històric. Comenta que fa un mes i mig es va fer una proposta 
més entenedora i s’ha anat parlant en passades sessions, tot recollint aportacions. 
 
El Sr. Oriol Calvo fa entrega d’un document resumit del pressupost 2018, amb els totals. 
Presenta un pressupost a partir del que es va presentar en l’anterior Junta, i tot i alguna qüestió 
realitzada per Serveis Econòmics, no ha variat massa. No havent cap cosa que no s’hagi parlat. 
Comenta que s’ha realitzat un pressupost en base a un any real, un any sencer de liquidacions: 
museu, visites, entrades, subvencions, etc. I tot i que puguin haver-hi oscil·lacions, solen ser 
bastant mínimes. 
Exposat això, exposa en grans trets el pressupost: 

- Total del pressupost: 311.907 euros 
- Aportació de l’Ajuntament: 174.500 euros 
- Increment de l’1% salarial, més el 2% del 2018. Comenta que l’ajuntament ha 

incrementat l’aportació en relació a aquests increments. 



 

 
       Plaça de l’Església, 9 
          08310 Argentona (Barcelona) 
          Tel. 93 797 27 32 
          Fax: 93 797 08 00 
          e-mail: correu@museucantir.org 
          www.museucantir.org 

 
 
S’incorpora el Sr. Joan López 
 
S’informa d’altres ingressos: 

- Exposicions i activitats culturals 
- Escola de Ceràmica 
- Fira de Ceràmica  
- Botiga (vendes): hi ha hagut un increment, donat els càntirs venuts el 2017. 

(es recorda que aquest exercici es tancarà amb superàvit, fet que permetrà finançar 
activitats desitjables: manteniments, canviar terra sala exposicions, etc.) 

 
En relació a les despeses, també s’informa: 

- Personal, despeses generals i inversió (UTG) 
- Exposicions i activitats culturals 
- Escola de Ceràmica 
- Fira de Ceràmica  
- Botiga (compres): ajuda a compensar part del pressupost deficitari. 

 
El Sr. Enric Traby pregunta si està previst el 15% a que fa referència el Sr. Montero a aplicar a 
les subvencions. 
 
Es debat entre els assistents, donat que s’entén que fa referència a l’hora d’aplicar l’IVA a les 
subvencions. Des d’intervenció no ens han donat cap indicació al respecte, pel que entenem 
que no ens afecta. 
El Sr. Oriol Calvo informa que, com a museu, no ens pot deduir l’IVA, no es pot imputar. 
Tot i amb això, el Sr. Enric Traby, demana que es pregunti.  
S’acorda que es faci la consulta. 
 
La Sra. Montserrat Brugal pregunta en relació a l’equiparació salarial. 
El Sr. Àngel Puig informa que s’està pendent que s’apliqui a l’Ajuntament, per posteriorment 
valorar l’aplicació al Museu. 
L’empresa va passar un pressupost de 5.000 euros, però donat l’alt l’import, no es va 
encarregar el servei. Es preveu equiparar el personal del museu d’acord a treballs similars que 
s’han presentat a l’estudi de l’ajuntament. 
 
El Sr. Enric Traby comenta en relació a les consideracions que es fan des d’Intervenció, que 
aquestes, al no ser preceptives, no cal aplicar-les. 
També comenta en relació al curs intensiu de ceràmica, que aquest no cobreix el servei, i 
caldria mirar-ho. 
 
El Sr. Oriol Calvo comenta que el curs intensiu d’estiu han sofert una davallada. Comenta que 
hi ha molta competència d’activitats a Argentona, molta oferta i varietat de preus, fet que ens ha 
afectat negativament, i a més, molts dels nens ja passen durant el curs pel taller, pel que no se 
senten motivats a assistir al curset d’estiu. 
Informa que aquest any es va acordar fer el curs amb 7/8 nens, i al no cobrir la totalitat del grup, 
pel que va ser deficitari. 
 
La Sra. Montserrat Capdevila pregunta per les escoles que fan el curs de ceràmica, de quines 
edats són, i el Casal. 
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El Sr. Oriol Calvo respon que són els de 3rt. i 4rt de primària, i el casal de Nadal i Setmana 
Santa, de 5 a 12 anys. 
 
El Sr. Joan Guardia, planteja les següents qüestions: 
1.- D’acord a l’informe d’intervenció, aquest considera convenient que l’import de les 
subvencions es declarés per la Junta com a no disponible fins a l’atorgament o ingrés efectiu. 
2.- Com va lligat el tema de la venda de càntirs per part dels Amics del Museu, i com ho rep el 
Museu. 
 
El Sr. Oriol Calvo respon: 
1.- Intervenció demana que s’esperi a rebre la concessió de la subvenció per a poder disposar 
dels. Nosaltres ja som prou conservadors, i es prefereix anar a uns mínims, ja que sempre 
s’està a temps de créixer, de manera que només preveiem al pressupost les subvencions que 
tenim assegurades per una llarga experiència. 
 
La Sra. Montserrat Brugal comenta que l’informe preveu que es congeli. 
El Sr. Oriol Calvo respon que si es congela, com per exemple la fira, no es podria contractar ni 
la meitat de les activitats, ja que molt sovint la comunicació de la subvenció ens arribar després 
de la fira, tot i que de paraula et diuen que la subvenció tira endavant. 
 
El Sr. Enric Traby, exposa el que indica Intervenció, que en cas contrari aquesta intervenció 
practicarà una retenció de crèdit fins a la notificació de l'atorgament de les subvencions 
pressupostades i l'ingrés efectiu de les aportacions d'empreses privades, ja que en cas contrari 
podria realitzar-se una despesa finançada amb un ingrés no confirmat (en el cas de 
subvencions) i no ingressat (en el cas de les aportacions) que provocaria un dèficit estructural. 
 
El Sr. Oriol Calvo comenta que si es posen imports és per que hi ha la certesa que rebran. Cal 
tenir que si es posen menys diners, es bloqueja la diferència. El que és habitual és haver 
d’incrementar el pressupost ja que normalment rebem més diners des que hem previst al 
pressupost. 
 
La Sra. Montserrat Brugal demana que es tingui en compte. 
 
2.- Els Amics del Museu, d’acord amb els seus estatuts, només poden fer activitats que 
reverteixin al Museu.  
El Sr. Joan Guàrdia remarca la importància de reflexionar que el càntir de l’any surti de taxa i es 
faci preu públic. 
El Sr. Oriol Calvo comenta que s’havia estudiat, i ara l’actual Interventora fa de nou la proposta. 
També comenta el problema del 21% d’IVA, ja que es va fer consulta a la Diputació, per si es 
passava a preu públic, i s’havia de carregar l’IVA. 
 
El Sr. Àngel Puig comenta que si es fan els càntirs amb preu més alt, i més l’IVA, caldrà un 
replanteig. 
El Sr. Enric Traby pregunta si tot el que va amb IVA és preu taxat o preu públic. 
El Sr. Guillem Saleta respon que el preu taxat, és exclusiu que ofereix l’administració, i el preu 
públic, és un servei que dona l’administració, i també trobes en el mercat. 
 
La Sra. Montserrat Capdevila, exposa i argumenta el posicionament de Tots x Argentona, en 
relació al pressupost: 
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- S’ha produït un increment en l’aportació municipal, pels increments que s’han comentat, 

quedant un 44% d’autofinançament, canvi que s’hauria de mirar 
- La recollida d’aportacions de les empreses (5.000 euros), no és ferma. 
 
El Sr. Oriol Calvo comenta que l’any passat aquestes aportacions no es van cobrar fins el 
mes de novembre, es van refer convenis i es va endarrerir. Aquest any s’han tornat a refer 
els convenis, pel que també s’ha endarrerit el seu cobrament. 
 
Afegeix la Sra. Montse Capdevila: 
- Per despeses de personal, hi ha uns 145.000 euros. Es comenta l’aportació i el que 

cobreix. Es considera que s’hauria de treballar en d’altres aportacions. 
- Despeses no computades: electricitat  del forn de l’Escola de Ceràmica, despeses de 

consergeria,... 
- 85% dels ingressos de l’escola, van a professionals 
- D’acord amb l’informe d’Intervenció, el contracte pels tallers de ceràmica, s’acaben el 

juliol del 2018. Es pregunta si del setembre a desembre, està contemplat dins les 
despeses. 

- Despeses Fira de ceràmica: han pujat les de publicitat. Insatisfacció per part de les 
empreses. Què es vol assolir? 

- Inversions: 3.000 euros. No s’ha entès o que es pretenia fer. 
Per tot l’exposat, es demana la comissió per treballar i ajudar a fer un pressupost més realista. 
 
El Sr. Àngel Puig recull la proposta per a parlar-ne. 
 
El Sr. Josep Ma. Puig comenta que, al ser nova, vol fer moltes coses, i presentar propostes que 
potser ja s’han recollit i debatut anteriorment, podent set ofensiu per al Patronat i per alguns 
comentaris que es fan. 
 
La Sra. Montserrat Capdevila es disculpa, ja que en cap moment ha volgut ofendre 
 
El Sr. Àngel Puig comenta que des de Tots x Argentona, sempre han fet propostes amb la 
finalitzar de rendibilitzar la tasca del museu. També han fet proposta de comissió econòmica i 
treballar. 
 
Després de recollir les diferents posicions, es dona compte de la següent proposta: 
 
“ Vist l’expedient tramitat en relació a l’aprovació del pressupost del Patronat Municipal del Museu 
del Càntir per a l’exercici 2018, i de conformitat amb allò establert a la secció 1a. del capítol primer 
del títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual 
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014 
de 14 de març, i a l’article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, poso a consideració de la Junta del Patronat l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir per a l’exercici 2018 
per un import total de 311.907,00€, el qual desglossat per àrees, programes i capítols queda com 
segueix: 
 

Unitats orgàniques del pressupost 

1  Unitat Tècnica de Gestió 183.936,20 
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2  Exposicions i activitats culturals 7.570,00 

3  Escola Taller de Ceràmica 63.930,80 

4  Festa del Càntir i Fira de Ceràmica 27.755,00 

5  Botiga del museu 28.715,00 

  Total 311.907,00 

 

Programes del pressupost 

326 Serveis complementaris d’educació 63.930,80 

333 Equipaments culturals i museus 210.463,14 

334 Promoció cultural 7.570,00 

4311 Fires 27.755,00 

929 Imprevistos i funcions no classificades 2.188,06 

  Total 311.907,00 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

1 Impostos directes 0,00 

2 Impostos indirectes 0,00 

3 Taxes i preus públics 114.607,00 

4 Transferències corrents 197.250,00 

5 Ingressos patrimonials 50,00 

  Total ingressos corrents 311.907,00 

6 Alienació d'inversions 0,00 

7 Transferències de capital 0,00 

  Total ingressos de capital 0,00 

8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 0,00 

  Total ingressos financers 0,00 

  TOTAL 311.907,00 

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

1 Despeses de personal 145.370,14 

2 Despeses en béns corrents i serveis 157.398,80 

3 Despeses financeres 2.300,00 

4 Transferències corrents 1.650,00 

5 Fons de contingència 2.188,06 

  Total despeses corrents 308.907,00 

6 Inversions 3.000,00 

7 Transferències de capital 0,00 

  Total despeses de capital 3.000,00 

8  Actius financers 0,00 

9  Passius financers 0,00 

  Total despeses financeres 0,00 

  TOTAL DESPESES 311.907,00 
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Segon.-  Aprovar les bases d’execució del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir 
per a l’any 2018 que s’adjunten i que formen part d’aquest expedient. 
 
Tercer.- Aprovar, de conformitat amb allò previst a l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, la plantilla 
orgànica d’aquest Patronat Municipal que també s’adjunta com a annex de personal al pressupost.  
 
Quart.-  Elevar al Ple Corporatiu l’expedient del pressupost per a la seva aprovació i tràmit 
reglamentari. “ 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta, s’aprovà per 13 vots a favor (Sr. Àngel Puig Boltà, Sr. 
Guillem Saleta Perejoan, Sr. Jordi Casabella Romeu, Sr. Enric Traby Isalgue, Sra. Montserrat 
Brugal Piñol, Sr. Josep Famadas Soler, Sr. Joan López Segura, Sr. Joan Guàrdia Amatller, Sra. 
Mª Lluisa Navarro Revert, Sr. Josep Maria Puig Ovejero,  Sra. Liliana Murcia Villanueva, Sr. 
Joan Lluis Martin Baez, i Sr. Joan Carles Belso Boba), i 1 vot en contra (Sra. Montserrat 
Capdevila Cañadas). 
 
El Sr. Joan Carles Belso s’absenta. 
 
El Sr. Oriol Calvo informa del següent, en relació a l’exposat per la Sra. Montserrat Capdevila: 

- Inversions: 
o 1.000 euros: equip informàtic 
o 2.000 euros: càntirs antics 

- Contracte escola de ceràmica: Es té en compte tota la despesa anual, encara que el 
contracte actual acabi el juliol de 2018. 

- Edifici Velcro: Actualment hi ha  un únic edifici i una única escomesa, que fan servir totes 
les entitats que hi tenen seu (associacions, ràdio, etc.). Quan es traslladi l’escola, 
quedarà resolt, ja que en un nou edifici l’escomesa serà exclusiva. 

- Difusió fira: No estem satisfets amb el resultat de les empreses de comunicació que han 
fet aquesta tasca els dos darrers anys, pel que es vol gestionar la publicitat a través 
d’una persona contractada que treballi a les nostres oficines i seguint les nostres 
indicacions. 

 
2.- Urgències 
 
No se’n formula cap. 
 
 
3.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Àngel Puig, arrel de la proposta de millora de Tots x Argentona, considera que és 
important la creació d’una comissió econòmica al museu. 
 
Proposa per aquesta comissió els membres de la comissió permanent, juntament amb el Sr. 
Enric Traby, i la Sra. Montserrat Capdevila, amb l’opció de si es vol afegir algú més, i es podria 
reunir el gener, abans de la reunió de la Permanent i la Junta de Govern. 
 
El Sr. Enric Traby proposa que es faci la comissió abans de la sessió del gener, i que Tots x 
Argentona, passi la proposta que presenta. 
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Es debat entre els assistents la importància d’aquesta comissió, i la possibilitat de reunir-se 
abans de la propera sessió del mes de desembre. S’acorda acabar-ho de coordinar i es donarà 
trasllat als membres. 
 
El Sr. Àngel Puig informa de la visita de demà del Sr. Jaume Bagot i  Sr. Carles Bassó, junt amb 
el Sr. Joan Cruanyes i el Sr. Raimon Català. Comenta que el Sr. Bassó és un possible candidat 
a dissenyar el nou càntir pel 2018, i que està il·lusionat, i que el Sr. Quim Larrea seguirà 
implicat. 
 
També informa de la proposta de l’exposició de la col·lecció del Sr. Jaume Bagot. 
  
 
No havent-hi res més a tractar, es tanca la sessió per ordre del Sr. President, quan son tres 
quarts de 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 
 


