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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 11/17 DE LA COMISSIÓ 
PERMANENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA, 
CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2017 

 
Assistents:    President: Sr. Àngel Puig Boltà 
      Vocals: Sr. Oriol Calvo Vergés  
    Sra. M. Lluïsa Navarro Revert  

Sra. Montserrat Brugal Piñol  
Sr. Joan Guardia Amatller  

 
Actua com a secretària, per delegació, la Sra. Fàtima Gallemí Bravo. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Jordi Casabella Romeu. 
 
Havent-hi el quòrum de constitució, d’acord amb el que estableix l’article 20è dels estatuts 
vigents del Patronat, quan passen deu minuts de les set del vespre el president obre la sessió 
d’acord amb l’ordre del dia establert. 
 
 
1.- Aprovació acta anterior núm. 10/17 
 
Coneguts pels assistents l’esborrany de l’acta 10/17 de data 15 de novembre de 2017, s’aprovà 
per unanimitat. 
 
 
2.- Despatx ordinari 
 
El Sr. Oriol Calvo informa del següent: 
 
- Propera exposició, Càntirs a l’Antiguitat, col·lecció de Jaume Bagot. Inauguració a la Festa 

Major d’Hivern: 
o S’ha preparat un petit catàleg 
o Exposició petita però de gran qualitat i valor històric. 

Jaume Bagot va comprar una pintura de la Riera d’Argentona, obra de Martí Alsina, que 
tenia un galerista. La té penjada al seu menjador, però té previst posar-la al magatzem, si 
fos així, podria estar millor a una ubicació pública a Argentona. 

 
- S’ha estat treballant en temes econòmics, i s’informa del següent: 

o Ja es disposa de la subvenció de la Diputació, i es podran augmentar les partides 
de despeses de la fira. Ara es disposa de 3.700 euros més. 

o L’Ajuntament ha fet ja l’aportació de 8.000 euros, destinats a manteniments, 
poder fer canalitzacions d’aire condicionat i alguna cosa més. 

o En relació a inversió, amb la subvenció de la Generalitat i la Diputació es podran 
destinar uns 8.700 euros en nous llums leds a la planta baixa. 

o S’han ingressat més diners dels inicialment pressupostats pels càntirs. 
o S’està intentant resoldre el tema de les amortitzacions negatives que hi ha.  
o Es reitera el que s’exposa des d’intervenció, en relació a vàries licitacions que cal 

fer: fotocopiadora, i neteja. Es comenta rescatar el tema i resoldre-ho. 
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3.- Aprovació relació de despeses número 11/2017 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“ Vist l'expedient tramitat pel Servei d'Intervenció per tal de complimentar el que disposa l'article 
214 del RD 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i les bases d'execució del pressupost per a l’aprovació de la relació de factures 
assumides per la Corporació, 
 
Atès l'informe de la interventora del Patronat Municipal del Museu del Càntir, a la Comissió 
Permanent del Patronat Municipal proposo l’adopció dels següents  
 
    A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar la relació adjunta de factures núm. 11/2017 en les quanties i amb càrrec a les 
partides pressupostàries relacionades en el document adjunt per un import total de 8.008,55€. 
 
Segon.- Autoritzar, Disposar i Reconèixer les obligacions (ADO) per import total de 3.017,75€, a 
favor dels tercers i pels conceptes relacionats en el document adjunt. 
 
Tercer.- Reconèixer les obligacions (ADO) per import total de 4.990,80€, a favor dels tercers i pels 
conceptes relacionats en el document adjunt. 
 
Quart.- Donar compte dels precedents acords als serveis d'Intervenció i de Tresoreria - 
Comptabilitat als efectes escaients.” 
 
Es comenten entre els assistents les diferents factures, entre elles, Joan Serra, recàrrecs 
constrenyiments per no pagar Seguretat Social,.... 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta, s’aprovà per unanimitat. 
 
 
4.- Aprovació del calendari de sessions de l’any 2018 de la Comissió Permanent  
 
El Sr. Oriol Calvo informa als assistents de la proposta de calendari de sessions per a l’any 
2018. Es comenten i debaten les dates, entre els assistents. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 

 

“ Vista la necessitat d’establir un calendari de sessions de la Comissió Permanent 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 Comissió 

Permanent del Patronat Municipal del Museu del Càntir per l’any 2018 i que es relaciona a 

continuació:  

 

- Dimecres dia 24 de gener a les 19.00 hores 

- Dimecres dia 21 de febrer a les 19.00 hores 

- Dimecres dia 21 de març a les 19.00 hores 

- Dimecres dia 18 d’abril a les 19.00 hores 
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- Dimecres dia 16 de maig a les 19.00 hores 

- Dimecres dia 20 de juny a les 19.00 hores 

- Dimecres dia 18 de juliol a les 19.00 hores 

- Dimecres dia 26 de setembre a les 19.00 hores 

- Dimecres dia 17 d’octubre a les 19.00 hores 

- Dimecres dia 21 de novembre a les 19.00 hores 

- Dimecres dia 19 de desembre a les 19.00 hores 

 

Segon.- Donar compte a tots el membres de la Comissió Permanent del Patronat Municipal del 

Museu del Càntir. “ 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta, s’aprovà per unanimitat. 
 
 
5.- Urgències  
 
No se’n formulà cap. 
 
 
6.- Precs i preguntes 
 
No se’n formulà cap. 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió per ordre del president, falten cinc 
minuts per a dos quarts de vuit del vespre, 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 

 


