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PLE CORPORATIU ACTA NÚM. 12

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 18 d'octubre de 2021, es reuneixen al Saló de
Plens de l’edifici noble de les Cases Consistorials per tal de celebrar sessió extraordinària,
en primera convocatòria, del Ple Corporatiu els següents membres del mateix, assistits
per la secretària de l’Ajuntament que certifica:

Alcalde-President.- Georgina Sabadell Simó

Regidors assistents.- Pere Espelt Lleonart, Joan Maria Pascual Martí, Montserrat
Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernandez, Àngel Puig Boltà, Pere Móra Juvinyà,
Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat
Matas Oliveras, Joan Martin Garachana (s’incorpora a la sessió a les 18:34 hores), Susana
Andrea López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català (s’incorpora a la sessió a les
18:34 hores), Cristina Maynou i Casanovas (s’incorpora a la sessió a les 18:42 hores) i Juan
Francisco Fragoso Escribano

Secretària.- Míriam Tenas i Camps

Quan són les 18:30 hores i existint el quòrum de constitució que estableix l’article 90.1)
del Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’ordre
de la Presidència comença la sessió sota el següent ordre del dia:

1. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple:

ALCALDIA

1.1) Aprovació inicial de la dissolució de l’organisme autònom del Patronat
Municipal del Museu del Càntir d’Argentona, als efectes d’assumir-ne la gestió
directament pel propi ajuntament

Sra. alcaldessa.- Primer el Sr. Puig, farà una breu exposició prèvia, després jo llegiré els
punts que portarem a aprovació i després obrirem el debat corresponent. Endavant, Sr.
Puig.

Sr. Àngel Puig.- Gràcies, alcaldessa. Al llarg d'aquests mesos anteriors, sabeu que dins
del patronat i des del propi Ajuntament, hem anat portant tota la gestió que es va
contractar a Senders Financers, una empresa externa, per poder conduir la dissolució
que avui portem a aprovació, del patronat del museu del Càntir. Al llarg d’aquests mesos,
s’han anat fent diferents documents que són els que han donat vàlua al que avui portem
a aprovació. El que m’agradaria és poder llegir la proposta, que és prou entenedora i
prou explicada. Per tant, passo a fer la lectura del document, no solament per tots els
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que estem presents aquí, que segur que la documentació ja ha estat rebuda, sinó per les
persones que ens estan escoltant.

“Antecedents

L’Ajuntament d’Argentona constitueix els anys 80 el Patronat Municipal del Museu del
Càntir (en endavant “Museu del Càntir”) com a organisme autònom de caràcter
administratiu amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni propi.

L’objecte social del Museu del Càntir és 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

Sense perjudici de la gran tasca realitzada per l’organisme autònom la Corporació
Local en aplicació de la seva potestat autoorganitzativa ha decidit iniciar un procés de
centralització del seus serveis que suposa la dissolució de l’organisme autònom atesa
la necessitat d’optimització de recursos, tant a nivell material com a nivell de personal;
permetent adaptar-ne el funcionament al procediment administratiu, permetent una
unificació de la contractació administrativa de serveis i subministraments, unificació de
l’estructura funcional i organitzativa, unificació de processos comptables, únic portal
de transparència; registre únic, entre d’altres....

El servei que actualment es presta per mitjà de l’Organisme autònom passarà a
prestar-se de forma integrada dins la Corporació, per mitjà de la creació d’un servei
municipal. No obstant això, i amb la voluntat de preservar l’essència del Patronat i en
reconeixement de la bona tasca fins ara realitzada pels tots aquells qui han format
part de dita institució, es vol crear el Consell del Museu, amb una clara de voluntat de
seguir comptant amb les opinions i punts de vista d’argentonines i argentonins
relacionats amb el Museu.

Per altre banda amb la dissolució, i sens perjudici del què s’ha dit en relació al Consell
del Museu, desapareixeran els òrgans de govern i administració de l’organisme
autònom i, per tant, s’evitaran duplicitats d’òrgans administratius que depenen de
l’Ajuntament i que requereixen la participació de personal propi de la Corporació
Local. Això comportarà una evident reducció de tasques i feines, tals com duplicitat de
decrets, Actes de la Junta , convocatòries de sessions ordinàries i extraordinàries entre
d’altres i permetrà ajustar el funcionament del servei al procediment administratiu i a
la normativa administrativa i local.

Així mateix, la dissolució suposarà, encara que no de forma immediata atesa la
càrrega de treball, però si amb la màxima celeritat possible, que la Corporació Local
s’encarregui de regularitzar aspectes de contractació, protecció de dades,
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transparència, administració electrònica, entre d’altes... que l’organisme autònom,
ateses les seves característiques, no ha pogut assumir.

Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 6 de Juliol de 2021 es va incoar expedient de
dissolució de l’organisme autònom i alhora es va constituir una Comissió Liquidadora
amb la finalitat de coordinar les tasques necessàries per tal de poder proposar al Ple
de la Corporació Local els acords necessaris per a procedir, si així s’acordés, a la
dissolució esmentada.

Fonaments de dret

El Decret 179 / 1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals (en endavant “ROAS”) regula a l’article 208 que l’organisme
autònom local s’extingirà per acord del Ple de la Corporació quan es consideri
convenient gestionar el servei per altra modalitat diferent, entre les previstes
legalment.

L’article 44 dels Estatus del Museu del Càntir disposa que “L'organisme autònom podrà
ser dissolt quan ho consideri convenient l’Ajuntament, per modificació del sistema de
gestió del servei municipal, en l'exercici de la potestat reconeguda a l'article 208 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals.” Addicionalment l’article 44
estipula que “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.”

L’article 209 del ROAS disposa, pel que fa als efectes de l’extinció, que l’extinció de
l’organisme autònom comportarà que els seus béns, drets i obligacions s’incorporen al
patrimoni de l’entitat local, la qual el succeirà universalment. Els béns que formen part
de l’actiu, donada la seva naturalesa, s’incorporaran al domini públic o als béns
patrimonials de l’entitat local. Finalment regula que els béns procedents de donació o
fundació rebran el destí previst pels donants o fundadors.

Si bé el concret procediment aplicable per a la dissolució d’un organisme autònom no
ve detallat en la normativa d’aplicació, el mateix ha de ser el previst per a la seva
creació en aplicació del principi anomenat “contrarius actus” que podem resumir en
que: per deixar sense efecte un acte jurídic, si no existeix una norma específica que ho
reguli, s’utilitza el mateix procediment que l’empleat per crear-ho. Per tant, per la
dissolució resulta aplicable el procediment previst en l’article 201 del ROAS.

L’esmentat procediment es concreta en dues fases o actes:

a. Aprovació inicial pel Ple i sotmetiment a informació pública de la
documentació pertinent per un termini mínim de 30 dies,
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b. Resolució d’al·legacions i aprovació de la dissolució en el termini de tres
mesos a comptar des de l’aprovació inicial.

Els serveis públics de competència local hauran de gestionar-se de la forma més
sostenible i eficient, bé per gestió directa o bé per gestió indirecta, de conformitat amb
allò regulat en l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.

De conformitat amb l’article 123 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (LRBRL), correspon al Ple decidir la determinació de les
formes de gestió dels serveis.

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (LMRLCat) regula a l’article 249.1 que la facultat d’establir el sistema de
gestió dels serveis públics correspon a la potestat organitzadora dels ens locals.

La potestat d’autoorganització dels ens locals està prevista a l’article 4.1.a) de la LRBRL
i l’article 8.1.a) de la LMRLCat.

Consten en l’expedient els següents informes:
o Memòria justificativa del canvi de gestió,
o Memòria relativa als aspectes jurídics i contractuals,
o Memòria relativa a l’assumpció per part de l’Ajuntament dels RRHH

provinents de l’Organisme Autònom
o Memòria relativa al patrimoni, als mitjans econòmics i al pressupost de

l’Organisme Autònom.
o Documentació relativa a l’inventari de béns de l’OA, redactada per Joan

Torner i Corcoy, presentada en data 27 de setembre de 2021.
o Informe de recursos humans de data 30 de setembre de 2021
o Informe de serveis econòmics de data 5 d’octubre de 2021
o Informes de secretaria de data 6 d’octubre de 2021

En conseqüència, es proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment la dissolució de l’organisme autònom d’aquest Ajuntament
“Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona”

SEGON.- Aprovar inicialment el canvi de sistema de gestió del servei “Patronat Municipal
del Museu del Càntir d’Argentona” passant de gestió directa mitjançant organisme
autònom a prestació directa per la pròpia organització de l’Ajuntament.

En el moment de sotmetre al plenari l’aprovació definitiva de la dissolució, si és el cas,
s’aprovarà la modificació del cartipàs municipal als efectes adients.
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TERCER.- Acordar que des d’aquest moment i fins que s’aprovi definitivament, si fa el cas,
la dissolució, els òrgans de govern del Patronat han limitar la seva activitat a gestió
ordinària, sense contraure noves obligacions que puguin ser contradictòries amb l’acord
a adoptar.

QUART.- Sotmetre els expedients a informació pública per un termini de trenta dies per a
l’examen i presentació d’al·legacions i suggeriments mitjançant edicte al Butlletí Oficial de
la Província, al DOGC, al tauler d’edictes i a la seu electrònica municipal.

CINQUÈ.- L’acord pel qual aprovi la dissolució definitiva de l’organisme autònom
suposarà:

5.1 La subrogació de la Corporació Local, amb caràcter universal, en tots els drets i
obligacions que, desprès l’esmentada dissolució, quedin pendents. Així mateix, la
dissolució implicarà l’assumpció per subrogació del personal laboral conforme l’article 44
de l’Estatut dels Treballadors (aquest personal laboral, 4 treballadors, consta
convenientment identificat en l’expedient).

En aquest sentit, i en el cas d’aprovar-se definitivament la dissolució de l’organisme
autònom, es deixa palesa la voluntat d’adequar, a partir de 2022, les condicions laborals
dels treballadors subrogats a les condicions laborals del treballadors municipals, segons
el Conveni actualment vigent.

5.2 La reversió en favor de l’Ajuntament dels béns propietat de l’Organisme Autònom i
dels béns cedits per l’Ajuntament al mateix, i incorporació dels esmentats béns a
l’Inventari Municipal. Aquests béns consten convenientment identificats en l’expedient).

En concret, caldrà iniciar les tasques necessàries, inclosa la preparació de l’elevació a
públics dels acords municipals pertinents, per a procedir a inscriure en el Registre de la
Propietat a favor de l’Ajuntament d’Argentona, la titularitat del següent bé immoble,
propietat de l’organisme autònom (Ca l’Ametlla):

CASITA de un cuerpo escaso y de un alto señalada con el número 2, en la calle
Lladó de Arriba del pueblo de Argentona, de superficie setenta y cinco metros
cuadrados, Lindante, a la izquierda, entrando, con finca de que se segrega, que
queda de propiedad de Doña Francisca Rigola; al fondo, con Don Cipriano Pons, y
a la derecha con la calle Lladó de Arriba.
Inscrita en el Registre de la propietat núm. 4 de Mataró, al tom 1062, llibre 70
de Argentona, foli 243, finca 2021, inscripció 1a,

5.3 Iniciar les tasques per a procedir a la liquidació econòmica de l’organisme autònom
realitzant-se les operacions pressupostàries preceptives.
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5.4 Iniciar les tasques necessàries per a que els drets pendents de cobrament i les
obligacions pendents de pagament s’incorporin al pressupost municipal, previ el
procediment legalment aplicable.

5.5 Iniciar els tràmits pertinents pel canvi de titularitat i/o la cancel·lació de les comptes
bancàries, subrogació en els contractes, subvencions i qualssevol altre actuació
administrativa que resulti necessària per a la correcte dissolució de l’organisme autònom.

5.6 Iniciar els tràmits per a comunicar la dissolució de l’Organisme Autònom a: la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya (Registre del sector públic Local de Catalunya); Ministeri de Política Territorial i
Funció Pública (Registre d’Entitats Locals); Agència Tributària; Seguretat Social; Institut
Nacional d’Estadística.

5.7 Iniciar els tràmits per la incorporació en l’arxiu municipal de la documentació
provinent de l’OA.

5.8 Caldrà que, a 31 de desembre de 2021, totes les actes del patronat es
trobin aprovades i tancats els corresponents llibres d'actes i de decrets.

5.9 Facultar a l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Argentona, de la forma més amplia que sigui
possible en dret, per esmenar el present acord i, així mateix, realitzar totes les operacions
necessàries, tant jurídiques com materials, als efectes d’executar correctament la
dissolució de l’organisme autònom.

5.10 Incoar expedient per l’aprovació del Reglament regulador del Consell del Museu

SISÈ.- Notificar el present acord als treballadors de l’Organisme Autònom, als membres
del Patronat, així com a serveis econòmics, recursos humans i secretaria.”

Sra. alcaldessa.- Volia afegir que aquest procediment es concreta en dues fases o actes.
Primer és l’aprovació inicial pel Ple i sotmetiment a informació pública de la
documentació pertinent per un termini mínim de 30 dies. I en segon lloc, la resolució
d’al·legacions i aprovació de la dissolució en el termini de 3 mesos a comptar des de
l’aprovació inicial. Afegir també que dins l’expedient, una mica perquè es vegi la feina que
s'ha fet a nivell de tots els departaments municipals, especialment secretaria, intervenció,
i recursos humans, però també aquesta empresa que ens assessora, hi trobareu i segur
que heu pogut llegir, la memòria justificativa del canvi de gestió, la memòria relativa als
aspectes jurídics i contractuals, la memòria relativa a l’assumpció per part de
l’Ajuntament dels recursos humans provinents de l’organisme autònom, la memòria
relativa al patrimoni, als mitjans econòmics i al pressupost de l’organisme autònom, la
documentació relativa a l’inventari de béns de l’organisme autònom redactada per Joan
Torné i Corcoll, presentada en data 27/09/2021, informe de recursos humans, informe de
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serveis econòmics, informe de secretaria, i bàsicament aquesta és la documentació
annexa.

“”PRIMER.- Aprovar inicialment la dissolució de l’organisme autònom d’aquest Ajuntament
“Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona”

SEGON.- Aprovar inicialment el canvi de sistema de gestió del servei “Patronat Municipal del
Museu del Càntir d’Argentona” passant de gestió directa mitjançant organisme autònom a
prestació directa per la pròpia organització de l’Ajuntament.

En el moment de sotmetre al plenari l’aprovació definitiva de la dissolució, si és el cas,
s’aprovarà la modificació del cartipàs municipal als efectes adients.

TERCER.- Acordar que des d’aquest moment i fins que s’aprovi definitivament, si fa el cas, la
dissolució, els òrgans de govern del Patronat han limitar la seva activitat a gestió ordinària,
sense contraure noves obligacions que puguin ser contradictòries amb l’acord a adoptar.

QUART.- Sotmetre els expedients a informació pública per un termini de trenta dies per a
l’examen i presentació d’al·legacions i suggeriments mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província, al DOGC, al tauler d’edictes i a la seu electrònica municipal.

CINQUÈ.- L’acord pel qual aprovi la dissolució definitiva de l’organisme autònom suposarà:

5.1 La subrogació de la Corporació Local, amb caràcter universal, en tots els drets i
obligacions que, desprès l’esmentada dissolució, quedin pendents. Així mateix, la dissolució
implicarà l’assumpció per subrogació del personal laboral conforme l’article 44 de l’Estatut
dels Treballadors (aquest personal laboral, 4 treballadors, consta convenientment identificat
en l’expedient).

En aquest sentit, i en el cas d’aprovar-se definitivament la dissolució de l’organisme autònom,
es deixa palesa la voluntat d’adequar, a partir de 2022, les condicions laborals dels
treballadors subrogats a les condicions laborals del treballadors municipals, segons el Conveni
actualment vigent.

5.2 La reversió en favor de l’Ajuntament dels béns propietat de l’Organisme Autònom i dels
béns cedits per l’Ajuntament al mateix, i incorporació dels esmentats béns a l’Inventari
Municipal. Aquests béns consten convenientment identificats en l’expedient).

En concret, caldrà iniciar les tasques necessàries, inclosa la preparació de l’elevació a públics
dels acords municipals pertinents, per a procedir a inscriure en el Registre de la Propietat a
favor de l’Ajuntament d’Argentona, la titularitat del següent bé immoble, propietat de
l’organisme autònom (Ca l’Ametlla):
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CASITA de un cuerpo escaso y de un alto señalada con el número 2, en la calle
Lladó de Arriba del pueblo de Argentona, de superficie setenta y cinco metros
cuadrados, Lindante, a la izquierda, entrando, con finca de que se segrega, que
queda de propiedad de Doña Francisca Rigola; al fondo, con Don Cipriano Pons, y
a la derecha con la calle Lladó de Arriba.
Inscrita en el Registre de la propietat núm. 4 de Mataró, al tom 1062, llibre 70 de
Argentona, foli 243, finca 2021, inscripció 1a,

5.3 Iniciar les tasques per a procedir a la liquidació econòmica de l’organisme autònom
realitzant-se les operacions pressupostàries preceptives.

5.4 Iniciar les tasques necessàries per a que els drets pendents de cobrament i les obligacions
pendents de pagament s’incorporin al pressupost municipal, previ el procediment legalment
aplicable.

5.5 Iniciar els tràmits pertinents pel canvi de titularitat i/o la cancel·lació de les comptes
bancàries, subrogació en els contractes, subvencions i qualssevol altre actuació administrativa
que resulti necessària per a la correcte dissolució de l’organisme autònom.

5.6 Iniciar els tràmits per a comunicar la dissolució de l’Organisme Autònom a: la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
(Registre del sector públic Local de Catalunya); Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
(Registre d’Entitats Locals); Agència Tributària; Seguretat Social; Institut Nacional d’Estadística.

5.7 Iniciar els tràmits per la incorporació en l’arxiu municipal de la documentació provinent de
l’OA.

5.8 Caldrà que, a 31 de desembre de 2021, totes les actes del patronat es trobin aprovades
i tancats els corresponents llibres d'actes i de decrets.

5.9 Facultar a l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Argentona, de la forma més amplia que sigui
possible en dret, per esmenar el present acord i, així mateix, realitzar totes les operacions
necessàries, tant jurídiques com materials, als efectes d’executar correctament la dissolució de
l’organisme autònom.

5.10 Incoar expedient per l’aprovació del Reglament regulador del Consell del Museu

SISÈ.- Notificar el present acord als treballadors de l’Organisme Autònom, als membres del
Patronat, així com a serveis econòmics, recursos humans i secretaria.””

Això seria la proposta d’aquest acord de dissolució. La intenció, com us deia el regidor
Puig, és fer aquesta transició cap aquesta dissolució, de la manera més correcta possible,
des del punt de vista que es mantingui l’essència del que és i ha estat sempre un òrgan
de participació ciutadana molt important, en la qual aprofitem per agrair moltíssim a
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totes les persones que han format part d’aquest patronat, que amb tota la seva voluntat
de tirar endavant el museu i altres qüestions que giren al voltant del museu, que són tan
importants per Argentona. Però sempre, amb aquesta dissolució, mantenint aquest espai
de continuar amb la participació ciutadana a través d’aquest nou consell que proposem
amb el qual el que farem a partir d’ara, seria preparar i treballar amb aquest reglament
que haurà de ser aprovat per aquest mateix Ple, en el qual es fixaran totes les condicions
i funcionament del reglament d’aquest consell. Dit això, passo la paraula pel debat. Sra.
López.

Sra. Susana López.- Gràcies, Sra. alcaldessa. Aquesta és una moció, una resolució que ja
teníem ganes de que arribés. Des del PSC estem molt contents de que per fi la tinguem a
aprovació al Ple, perquè si fem una mica d’història, el PSC, sempre, des de fa molts anys
que ho ve perseguint, quan els polítics que estem aquí al Ple hem estat a govern ho hem
valorat positivament, quan hem estat a l’oposició també, com els nostres representants
al patronat, també és una cosa que sempre han vist amb bons ulls i que hem estat
treballant per veure com es podia fer. Aquest govern i el govern anterior van començar a
posar-se manos a la obra i al final semblava ser que l’any passat es podia fer. Tots sabem
què va passar l’any passat i no va ser possible i aquest any arriba i arriba amb temps i
sembla ser que arriba en forma, per tant, nosaltres felicitar aquest govern perquè ha
sabut tirar endavant, juntament amb el patronat, aquesta tasca. Fa tres anys que sóc
vicepresidenta del museu. Aprofito per dir que ha estat un honor. Que l’alcaldessa, si ho
té a bé, vull continuar. Que he après moltíssim. Que he gaudit també molt d’aquesta
feina dintre del patronat i que no puc deixar d’agrair, no només als actuals patrons la
seva feina, sinó a tots els que han passat pel patronat del museu del Càntir, perquè han
fet gran el museu del Càntir i han posat el nom d’Argentona arreu. Agrair també als amics
del museu la seva tasca, que ha ajudat a tot el que he dit abans. Tots ells, tant els patrons
com els amics del museu, s’estimen molt el museu, s’estimen molt el nostre patrimoni i
vist des de dins com ho fan realment, és quan t’adones d’aquesta estima, d’aquestes
ganes de tirar endavant, d'aquesta il·lusió, de la manera que treballen. Ho dic des de la
més humilitat, perquè tots ells m’han ajudat molt, perquè com he dit abans, he après
molt, perquè no sabia gaire. Doncs agrair a ells i també a tots els col·laboradors que hem
tingut al llarg dels anys, per fer possible tot això que avui posem un punt i a part, que no
és un punt final, perquè el patronat, com bé a dit l’alcaldessa, passarà a ser consell.
Consell que demano, prego, invito, que tots els patrons actuals, passats i futurs, vulguin
ser consellers, vulguin participar, els hi demano, però a canvi, dono un compromís, el
compromís del PSC a l’avançada respecte a les seves decisions, de, en la mesura del
possible, treballar perquè les seves decisions siguin vinculants, treballarem amb una
escolta activa però també amb una acció proactiva, perquè es pugin dur a terme les
seves propostes, les propostes d’aquest consell, del qual també formarem part nosaltres
com a polítics, cal recordar, per tant, quan el consell fa propostes, en certa manera també
les fem nosaltres. Tot el que estigui en les nostres mans, farem perquè aquest canvi es
noti només en allò que sigui anar a millor, fer anar a millor el museu. També, abans
d’acabar, vull manifestar el compromís del PSC amb els treballadors del museu. El
compromís també amb tots els treballadors de l'Ajuntament. Ens comprometem perquè
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vetllarem perquè aquest traspàs, que els afecta molt a ells, evidentment, i que també
se’ls ha d’agrair molt la feina, perquè tot això que he dit abans que s’ha aconseguit al llarg
dels anys, i no seré jo qui faci aquesta història, no s’hagués pogut aconseguir sense ells al
capdavant del museu, doncs que tot aquest traspàs es farà des de la igualtat, des de la
legalitat, però també amb, segurament no ho diré bé, des de la perspectiva de in dubio
pro operario, que això vol dir, que en cas de dubte, que en cas que dubtem què hem de
fer, sempre haurem de dictaminar a favor del treballador. I això que sempre s’ha intentat
fer des de l'Ajuntament, també vetllarem perquè es faci també amb els treballadors del
patronat, que a partir de l’1 de gener, passaran a ser també treballadors municipals.
Acabo animant a tots els grups polítics a creure’s aquest traspàs. Ens tocarà, a uns o
altres, a gestionar el museu des de govern o fiscalitzar el govern des de l’oposició, per
tant, creiem que ha de ser una cosa de tots nosaltres. I amb tots els dubtes que puguem
tenir, amb tots els peròs que posem sobre la taula, faltaria més, però endavant, treballem
perquè això surti bé, perquè estic convençuda que així serà. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.- Avui no podem deixar passar l’ocasió de mirar enrere en la
història i agrair la tasca voluntària i desinteressada de tants anys feta per patrons i amics
que han passat pel museu. Gent del nostre poble. És cert que és molt millorable per tots
els argentonins i argentonines i ens l’hem de fer nostre i estar-ne orgullosos. El 1975 es
fundava el museu del Càntir i una colla d’amics, voluntàriament, es van posar al
capdavant per portar a terme totes les activitats i gestions que el museu requeria.
Dotacions de material, és a dir, càntirs que existien en el poble, per aportacions
personals, o compra d’ells, més la històrica relació d’aquest objecte amb la nostra vila,
feia necessària la creació de tal museu. No podem oblidar com va néixer l’aventura, a
mitjans del s. XVII, unes aigües contaminades i la necessitat d’emmagatzemar aigua en
bon estat, va portar el càntir a la nostra vila. A finals del 1984, tal com ha dit el regidor, es
creava el patronat municipal del museu del Càntir. Aquesta creació havia de garantir el
funcionament del museu, un correcte finançament i donar a conèixer o incrementar la
vida cultural de la vila. La formaven representants dels grups polítics, patrons escollits de
la ciutadania, amics i el director gerent regit pel regidor de cultura. Aquest organisme
donava personalitat jurídica, tal com s’ha dit, que al nostre entendre, no ha acabat de
funcionar al llarg d’aquests 37 anys, i ens agradaria poder donar uns quants exemples. Es
va projectar una fira de ceràmica, la qual sí que el poble se la feia seva. Dins de la festa
major d’estiu, un sentiment de propietat del càntir i la fira es respirava per tota la vila. La
benedicció de les aigües, la compra del càntir, els jocs entorn la fira i l’ambient que cobria
tots els carrers, ens enorgullia a tots i, al nostre entendre, apropava el càntir i museu als
vilatans. Una bona feina. S’hi acompanyava la visita al museu i la compra d’objectes al
mateix, donava ressò a l’objectiu per nosaltres principal, que els vilatans d’Argentona
coneguin i els faci goig tenir un museu al poble. Ara la transformació en una fila Argilà
des de fa uns anys fa que no sigui tan propera i que manqui projecte integrador al
conjunt cultural de restauració i promoció del poble. La terrissa ha passat a ser ceràmica
d'artista. El projecte d’escola de ceràmica també s’ha quedat curt al llarg d’aquests anys.
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Si bé hi ha un projecte educatiu engegat amb escoles d’altres municipis, i també amb les
nostres, falta vinculació o recorregut. S’hauria de lligar la fabricació del càntir amb el
sentit de la recollida d’aigua i, de retruc, amb les fonts que tenim al nostre poble. Si
lliguem el sentit que la nostra vila té, que és l’aigua, els nanos que vénen a fer fang,
entendrien el significat de què tenim i per què serveix i aproparíem famílies. Argentona
ha viscut molts anys de les aigües, des del Balneari, la font picant, plantes
embotelladores. I hem d’aprofitar la importància que ha tingut l’aigua en el passat per
entendre la importància de l’aigua en el futur. L’única escola de ceràmica, si no erro, del
Maresme i Vallès, la tenim nosaltres. I no li donem prou valor, doncs el 80% d’usuaris són
de fora. L’any 2017, quan jo personalment era patrona del museu en representació del
grup de TxA, vàrem impulsar una comissió econòmica amb diferents patrons per tal de
millorar el rendiment i visió d’algunes àrees del museu, entre elles l’escola de ceràmica. El
resultat va ser unes taxes noves per evitar pèrdues. Els amics, aquests últims anys, han
estat recolzant part de la gestió d’aquesta escola, doncs no hem vist la voluntat, sense
saber per què, que els números dels pressupostos que se’ns presentaven reflectissin fins
aquest 2021 en venda de cursos que té el museu i el gran potencial. Ara, amb la
dissolució que se’ns presenta, veiem algun punt positiu. Si parlem pressupostàriament o
econòmicament, el control financer que des d’intervenció es portarà sobre totes les
partides o conceptes que intervenen en el pressupost del museu ja no podran portar cap
dubte de com es belluguen els diners. Es podrà ser transparent amb vendes de càntirs,
amb cursos de ceràmica, amb pagaments de dietes, etc. I això per nosaltres és una
tranquil·litat i avantatge. Per altra banda, se’ns generen molts dubtes de com serà d’àgil
la gestió. Sabem que l'Ajuntament burocràticament ja té els entrebancs que té per dur a
terme la gestió municipal existent i no creiem que ho agilitzem més del que ara ja teníem.
Però els dubtes més rellevants són entorn al consell del museu que s’ha de crear i que a
hores d’ara no sabem com es regularà. Com quedarà la figura dels amics? Seran
vinculants o no, les decisions que es prenguin o seran com altres consells que perden el
sentit un cop no vincula el que allà es debat? L’altre dubte que se’ns genera és amb les
fitxes de personal. Hi ha categories que ara ja existeixen a l’organització de l'Ajuntament,
per tant, aquestes quedaran absorbides amb el seu increment de sou i millores laborals
corresponents, però ens agradaria poder saber la quantia d’aquest increment, perquè
ara l’aportació municipal corresponent a personal era d’uns 187.500 €. Quant pagarem a
partir de gener? Per altra banda, la plaça de gerent director no la tenim a l’organigrama i
tot i que sabem que s’ha de fer una modificació de la RLT avui aquí encara no sabem com
es deixarà resolt aquest tema. Volem des d'aquí agrair la feina feta pels treballadors del
museu i esperem que la seva integració en l’estructura municipal no els hi pugui suposar
cap problema i nosaltres vetllarem perquè així es faci. Tal com hem dit a l’inici, el
patronat fa 37 anys que funcionava, però l’actual funcionament era evident que per
nosaltres no podia continuar. No tenia poder de decisió, ja que tot venia fet per la
comissió permanent i cap dels punts que es portava era treballat a fons pels membres
ara existents. Però cal remarcar que la decisió de la dissolució ha estat iniciativa del
govern. Hi ha membres del patronat que creuen que això no s’ha debatut prou i que els
motius que es presenten potser són un mica pobres: duplicitat de tràmits, increment de
tasques de serveis, alta dedicació de personal en tasques que no aporten valor al museu.
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Tenim dubtes, sí, molts dubtes de com ara es regularà dins l’organigrama general del
consistori. Dubtes del ràpid que es farà tot el que hi ha pendent a fer. Dubtes de qui
dependrà de qui i davant de tants dubtes, farem un vot d’abstenció al fet de la dissolució,
esperant que se’ns presenti la nova gestió al llarg d’aquests mesos. Ens agradaria estar
il·lusionats amb aquest canvi, però ens manca projecte cultural. Hi ha alguns exemples,
com per exemple, no executar la compra de la casa del costat del museu, instal·lar
provisionalment la ràdio a la casa gòtica, tenir tancada la casa Puig i Cadafalch, tot això
ens fa veure que ens falta el projecte comú. L’estat d’algunes instal·lacions municipals ens
fa pensar que a vegades ens faltarà potser la veu de la consciència d’aquest patronat
perquè el museu no acabi engolit en el fer del dia a dia de l'Ajuntament, que és lo que no
ens agradaria. Tornem a agrair la tasca voluntària per tots aquests anys feta per patrons i
amics del museu.

Sra. alcaldessa.- Abans de passar la resta de paraules, com hi ha hagut alguna pregunta
o alguna qüestió que els preocupa, el Sr. Puig contestarà i jo pel que fa a la part del
personal, el que li puc dir és que el que ens manca la llei és que l'Ajuntament ha de
subrogar com si fos una empresa d’un servei que presta, amb les mateixes condicions,
amb l'única diferència, per la pròpia llei de pressupostos de l’estat, que si hi ha un
increment salarial per tothom, evidentment també per aquestes persones. I com diu la
documentació que han pogut llegir, això és l’inicial, el punt de partida, i a partir d'aquí el
que es fa és la valoració de llocs de treball, per incorporar-la a les condicions del personal
de l'Ajuntament. Però s’ha de fer així, de manera legal. Li passo la paraula al Sr. Puig.

Sr. Àngel Puig.- Primer de tot, agrair les paraules a la vicepresidenta Susana López, jo
crec que darrere arrosseguem una història molt amplia i m’agradaria també contestar,
Montse, vàries coses que has anat dient. Dir que Argilà, el resultat d’Argilà, surt a partir
d’anys i anys d’enquestes que hem anat passant als firaires i que hi havia una queixa
constant, no l’únic motiu, però hi havia una queixa, que es massificava massa la fira, hi
havia molta gent que es passejava per la fira i no comprava, perquè hi havia la
coincidència amb la festa major. I per sort, la festa major ha anat agafant molta empenta
i venia molta gent ja pròpia d’Argentona i gent de fora. Per tant, aquesta riquesa festiva i
cultural que hem anat adquirint al llarg dels anys, també ens va fer repensar que potser
valia la pensa fer una separació entre el que era la fira pròpiament, que en el seu
moment es va incorporar a la festa major i li donava un element identitari, i separar-la un
mes abans, per poder aconseguir realment el que volíem, que era la gent que realment
estava interessada en la ceràmica, pogués arribar a aprofitar al màxim la fira. I creiem,
analitzant aquest tema en el propi Plenari i en el propi patronat, creiem que ho hem
aconseguit. Estem contents d’haver aconseguit que Argilà tingui una identitat pròpia i
pugui venir la gent que està interessada en la ceràmica. Valorar que la massificació que hi
havia anteriorment era una massificació produïda per la fira era molt valorar, era molt
subjectiu. En canvi, ara, amb la separació de la part festiva de la part de la fira, podem dir
tranquil·lament que l’Argilà ha aconseguit aquest protagonisme i aquesta identitat, que
és el que volíem. La fira és un element identitari d’Argentona i és el que volíem. En quant
a l’escola de ceràmica, és cert que realment hi ha hagut intents de fer canvis en la pròpia
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escola, però vull recordar unes quantes dades. És cert que és l’única escola de ceràmica
en tot el Maresme i paraules meves pròpiament però a la vegada també paraules de gent
del patronat, és una escola d’èxit. D’èxit per una raó: pel nombre d’alumnes que arriba a
tenir aquesta escola. És impressionant el nombre alumnes que arriba a tenir i la llista
d’espera i no podem assumir aquesta gran quantitat de gent que vol aprendre ceràmica.
Sí, d’acord, hi ha molta gent que ve de fora, i creiem que és un valor afegit a la vila
d’Argentona, perquè hi ha gent d’Argentona, també. Per tant, una mica aquesta escola
que n’estem tan orgullosos, una mica també dona valor a tot el que estem fent. A parir
d'aquí, i a més a més com a membre del patronat que eres quan en el 2017 decidim que
els càntirs clàssics ja no tenien aquell valor que preteníem i volíem donar, per què,
també? Una raó que ens va fer canviar. Aquesta raó va ser la quantitat de, era un element
més, però la quantitat de col·leccions de càntirs que se’ns tornaven al museu perquè a la
gent ja no li cabien més de 65 o 70 càntirs. Era un element més. Simplement a nivell
d’anàlisi. Quan vàrem pensar que tot aquest valor que li podíem arribar a donar, teníem
que canviar el sentit. Considerem i valorem a nivell de patronat que ha sigut un canvi
d’èxit, perquè hem aconseguit un públic jove que l’havíem perdut. Els càntirs clàssics no
es venien al públic jove, en canvi, amb aquest canvi de disseny hem aconseguit i
recuperat un públic que en els moments que estem vivint, valia la pena recuperar. És cert
que no podem arribar a produir els 8000 càntirs que havíem arribat a produir el 2006 i
que amb la crisi va de cap per avall, però déu-n’hi-do els 3000 càntirs que ara tenim en
producció i que realment valorem que és d’èxit. En quan als amics del museu del Càntir,
m'apunto al que heu apuntat, un agraïment molt gran als amics del museu del Càntir.
Aquest agraïment ve donat per tota la col·laboració que han arribat a fer en el propi
museu. És més, vull recordar que el patronat i el museu s’inicia a partir dels amics del
museu del Càntir. Qui tira endavant el museu del Càntir és els amics del museu del
Càntir. I a partir d'aquí és quan l'Ajuntament agafa els regnes i fa aquesta transformació
amb aquests 37 anys de patronat. Per tant, és una vàlua que tenim i que en el consell, en
la proposta de reglament del consell, augmentem la representativitat dels amics del
museu del Càntir, augmentem a nivell de proposta, una altra cosa és després quan ho
haguem d’aprovar, però en principi la voluntat compartida és augmentar aquesta
representativitat dels amics per tota la vàlua que han arribat a aportar. Com deia en el
document llegit, crec que queda clar i d'aquí no m’hi entretinc, és l’agilització de la gestió
que aconseguirem a partir d'aquesta dissolució. Puc entendre que hi hagi dubtes de si
realment ho aconseguirem o no. Aquest ha estat el motiu principal i creiem que serà bo
aquest canvi de gestió. En quant al consell, vàrem, al llarg d'aquests últims mesos, hem
fet quatre documents diferents en els que hem anat canviant a partir d’aportacions que
s’han anat fent en els Plenaris i hem quedat en un document final, com a proposta,
repeteixo, no em voldria equivocar en això, és una proposta de reglament, que l’altre dia
es va sintetitzar molt bé, és una proposta que haurà de passar pels serveis jurídics de la
casa i és on es defineix molt bé el consell. Vam aprofitar el Plenari del dia 13 per poder
portar a aprovació aquesta proposta de reglament i pràcticament per majoria absoluta es
va aprovar aquesta proposta. Hi va haver unes abstencions i un vot en contra. La figura
del director no m’hi poso, jo crec que tota la part jurídica és la que haurà d’intervenir en
el tema del càrrec de director. No estaria d’acord en el que comentaves, Montse, del
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paper de la permanent. La permanent feia primer una garbellada a la documentació,
però tot passava a Plenari. Que la permanent no passava la informació? Jo no hi estic
d’acord. És més, no podem amagar absolutament res de tot el que s’ha anat aprovant a la
permanent. La permanent el que fa és agilitzar i sintetitzar tota la documentació que va al
Plenari. El Plenari recordo que és cada dos mesos i la permanent és cada mes. I en quant
a la compra de la casa veïna, ho tenim molt present. Creiem que és una oportunitat molt
bona, és una casa que està a un preu molt bé, a nivell de mercat, però considerem que
ara no és el moment de fer-ho. Els propietaris, sabeu que hem parlat amb ells, estan a
l’espera que prenguem una decisió i poder fer la compra. I aquesta ampliació
possibilitaria, aquesta compra, perdó, possibilitaria l’ampliació del museu per la
necessitat que realment té i altres usos que se li podrien donar, amb una finca que té 450
m² multiplicat per tres plantes. I em quedo aquí, gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.- No m’allargaré molt. És veritat que quan intentes fer un
resum després de 37 anys de funcionament d’un patronat, pot semblar que només
estem fent una crítica aquí a tot lo que ara has rebatut. Saps que sempre hem estat, en el
patronat, almenys els anys que jo també hi era i la gent que ha estat allà, promovent i
intentant que tot sortís endavant, i si érem crítics era constructivament, perquè hi havia
coses que en el debat sortien així. No intentava qüestionar el fet de les decisions que en
aquell cas va decidir el patronat de deixar de fer la fira tradicional per sortir Argilà, només
he parlat de la vinculació amb el poble i que encara no s’ha arribat als màxims, que
tothom vivia aquella fira dins la festa major molt més seva que no aquesta, i també el
producte és molt diferent, que també ho has comentat, perquè l’altra era més d’utilitat
quotidiana i ara pues això ha quedat com algo molt residual, perquè és més artista, lo
que va allà i els preus també ho són, per tant, si vas a veure i a comprar, és molt diferent,
en aquest cas. Valoràvem això, el fet de que el poble se la faci més seva o no, que és un
recorregut i que si hi ha un projecte integrador, integres moltes coses del museu, i crec
que tot al final, la roda pot caminar més en global, en aquest sentit. Sí que el tema de
com serà el consell jo crec que el dubte el tenim tots. Si no vinculen les decisions que allà
es pensen, perdrà sentit, no? Perquè no deixarà de que la gent que allà hi participa i no
som els polítics, puguin veure que la seva veu és escoltada i almenys es reprodueix en les
accions, que això és un dels dubtes que nosaltres comentàvem. El tema de la
permanent? Jo quan he estat patrona, no he estat a la permanent, estava a la que es fa
general, i moltes coses havíem de demanar que se’ns expliqués més, perquè venia amb
un filtre, i que evidentment que ha de ser-hi, però els patrons que estàvem allà, molts no
ens hem qüestionat moltes de les coses i en 37 anys han passat moltes. I jo el que volia
comentar era això, que a vegades aquest filtre feia que moltes coses no s’acabessin
debatent en el fons com s’havien de debatre i que a vegades els silencis han fet més mal
que si haguéssim tingut allà un debat més actiu, en alguns temes. I una mica el que volia
comentar era això.

Sra. alcaldessa.- Sr. Puig.
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Sr. Àngel Puig.- Sabeu que Argentona forma part i a més a més és municipi fundador de
l’associació espanyola de ciutats de la ceràmica i, com a tal, lògicament, vivim anualment
uns esdeveniments, ja sigui congrés, jornades, assemblees, amb més de les 40
poblacions que formen part d’aquesta associació, convivim i compartim el que hi ha en el
mercat. I una mica era per justificar també què està passant amb la ceràmica. És cert que
s’ha passat a una ceràmica artística, una ceràmica de decoració i la part de terrissaires, la
de ceràmica utilitària, ha anat perdent molt de pes. Ara, precisament hi ha un congrés
molt aviat, en el que un dels temes del congrés és la ceràmica posada en tot el tema de la
sostenibilitat i el que es pretén és fer campanya perquè precisament quan estem dient
que intentem eliminar el plàstic de la nostra vida, que sigui la ceràmica el material que
substitueixi el plàstic. I volia puntualitzar això, perquè realment és cert que hem anat
perdent terrissaires, i hem anat guanyant ceràmica artística i decorativa. Simplement era
això.

Sra. alcaldessa.- Volia dir que com serà motiu d’un altre Ple el tema de les fitxes que
abans ha comentat, com el tema del reglament, jo no centraria molt el debat en això,
potser més enllà del que ja s’ha comentat, perquè serà motiu d’un altre Ple. Sra. Maynou.

Sra. Cristina Maynou.- Gràcies. Amb aquest torn de paraules que heu obert entremig,
potser hi ha algun aspecte que nosaltres portem aquí al debat que ja s’ha comentat, però
el tema d’avui era l’aprovació de la dissolució del patronat del museu per tal que sigui
l’Ajuntament qui n’assumeixi la gestió. És veritat que amb els informes a la mà, no sembla
mala idea anar cap a la integració de recursos amb l'Ajuntament. Per desgràcia, tota la
ciutadania estem patint tota aquesta relació procedimental que hi ha amb l’administració
pública, que acostuma a anar en contra i això també passa, inevitablement, influeix
també en el personal municipal, que no s’escapa d'aquesta administració pública cada
vegada més allunyada i més complicada. Comenten alguns informes que hi ha duplicitat
de tasques, que hi ha una burocràcia que cada vegada és més complicada d’entendre,
tota aquesta relació de contractació, aquest procediment de contractació. I que bé que
l'Ajuntament pugui assumir tota aquesta part burocràtica, amb el personal administratiu
i tècnic de l'Ajuntament, que bé que pugui quedar assumida, perquè així el personal del
museu podrà fer tasques que li són pròpies. Bé, aparentment tot serien avantatges, però
segueixen grinyolant moltes coses, i la primera, ens preocupa sobretot la pressa. És una
manera de fer que ja hem vist en altres ocasions per part d’aquest govern. Tenim
sensació que es limita l’espai de debat. No hi ha marge per aportació de propostes. De
fet, estem fent un Ple extraordinari perquè entenc que abans de final d’any s’ha d’haver
tirat endavant una sèrie de tràmits per poder completar la dissolució en temps i forma.
Bueno, l’altre punt que ens preocupa, com quedarà aquest reglament. L’Àngel Puig acaba
de dir que no hi va haver majoria absoluta en aquesta primera proposta. Hi va haver
alguna abstenció i un vot en contra. No hi va haver unanimitat. Hi hauria de ser. Estem
dissolent un òrgan que fa 37 anys, acaba de dir la regidora Capdevila, ens esteu fent
lliçons molt interessants, un òrgan que fa 37 anys que funciona, que té una festa que està
tan summament arrelada a la vila, que ha comptat amb tanta col·laboració
desinteressada, del patronat, dels amics del museu, de voluntaris, visitants, que era igual
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que fos, el debat no és si l’Argilà ha estat un bon encert o no, si separar-ho de la festa
major ha estat un bon encert o no, perquè em sembla bé, de fet ja ho vam comentar en
alguna altra oportunitat, fora de micro, però ja havíem comentat que ens semblava
encertat. El debat no està tant en si tot el que s’ha fet fins ara estava encertat o no, que
segur que sí, perquè som aquí amb molt èxit acumulat a les espatlles, sinó en com
afrontarem aquest futur. Altres consells de l’Ajuntament, altres òrgans, els consells que
coneixem, molts són merament consultius, i això fa que tota la força que podia tenir un
patronat fins ara, acabi perdent independència, acabi sent merament aparador. Llavors,
perdi autonomia un ens que ha funcionat tan bé fins ara. Llavors, hi ha consells que no
s’han convocat en el que portem de legislatura. Hi ha consells que tenen un reglament
que també s’hi està treballant. Fem primer el reglament, aconseguim una unanimitat, en
un aspecte tan rellevant i transcendental i per mi tan històric com el del museu, fem
primer un reglament, treballem-lo bé, obrim debat, aportem propostes, contribuïm-hi
tots i quan dic tots no em refereixo als càrrecs electes d’aquest Ple pel sol fet de ser
càrrecs electes, que aquí no tenim cap preferència sobre ningú, sinó tota aquesta gent
que ha col·laborat fins ara, que ha aportat fins ara, que pugui, que tingui temps de dir la
seva i que es trobi un punt de torbada únic. Que aquest reglament s’aprovi per majoria
absoluta i no, d’acord, gràcies per la distinció entre simple, absoluta i això, és igual, per
unanimitat. I sobre com es gestionarà la nova etapa? També ara comentava la Sra.
alcaldessa, ja en parlarem més endavant, ho hem de tornar a portar al Ple, a les
informatives se’ns va comentar que, també ho ha recordat la Sra. López, garantirem,
estarem a sobre, vetllarem perquè no hi hagi cap greuge comparatiu, que s’igualin les
condicions, però a les informatives se’ns deia ho hem de portar a una mesa de
negociació, s’ha de parlar, de moment s’incorporaran, s’anirà fent, més endavant ja ho
treballarem. Ja ho entenc. Fins que no tanques una porta i obres la següent, no et trobes
amb una nova realitat que s’ha d'anar construint, estem d’acord, però què tal si anem
amb els deures una mica més treballats? Què tal si anem una mica més preparats i amb
aspectes sobretot més parlats? Havent previst possibles diferents escenaris, havent
previst personal que quedarà alliberat de tasques, quines tasques noves farà? És a dir,
què no s’ha estat fent fins ara per falta de personal al museu o per falta d’un altre perfil
de gestió que es podrà fer fins ara? I quan això passi a personal de l'Ajuntament, aquest
personal, necessitarà més suport? O com ja era una cosa duplicada simplement forma
part del seu dia a dia? Segurament tanta duplicitat no hi havia. És a dir, suposo que el
personal del museu presentava uns, desconec la part administrativa, però presentava
uns fulls de càlcul, jo què sé, aportava una informació als tècnics i personal administratiu
de l'Ajuntament que els altres que feien, copiar i pegar? Es limitaven a fer això o hi havia
una segona part d’elaboració? És que necessitarem personal a l'Ajuntament que reforci
aquesta feina que fins ara estava duplicada. Per tant, potser perdem. No sé. No veiem
que hi hagi una previsió massa afinada i sobretot, la precipitació habitual és la que ens fa
no votar a favor, no oferir un vot a favor a aquesta dissolució d’avui. Podríem votar un no,
però ens abstindrem. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sobre la precipitació, quan vostès tenen un representant en el patronat,
i a l'última sessió, que jo personalment vaig assistir, vaig convidar a tots els regidors i
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regidores perquè poguéssiu sentir de primera mà totes les explicacions tècniques
relacionades amb aquest acord, després d'això, vam tenir les informatives. Jo diria que fa
més d’un any i de dos que es parla d’aquest tema. Precipitació cap. Al revés. Ens hem
posat les piles d’una manera que agraeixo molt a serveis jurídics, a la secretària en
concret i a intervenció i recursos humans, perquè ens han ajudat a tirar endavant una
qüestió que és complicada, però que per mi és impecable la manera que s’ha presentat.
Per mi no té cap mena de qüestió que quedi penjada, al revés, s’ha fet una feina molt
bona. I estic molt contenta que estiguem aquí i que es valori i si pot ser que s’aprovi,
encara millor, perquè és un guany per tothom. I jo estic d’acord, s’ha de mantenir l’òrgan
participatiu que serà el consell, s’ha de potenciar, i aquest òrgan del qual formaran part
tots els grups polítics, després les qüestions que són competència del Ple, que serà l’únic
òrgan decisiu, tornen a tenir la representació que tenen ara, per tant, tot continuarà
funcionant amb la mateixa garantia de representativitat que hi havia fins ara. I el que
hem de garantir és, més enllà de la part política, que aquesta queda garantida, tota la
part d’aportació de la gent de la vila que fins ara, i espero que en el futur, vulguin
continuar treballant i decidint qüestions relacionades amb el museu del Càntir, fira de
ceràmica, taller de ceràmica, exposicions, etc. Totes aquestes qüestions que fan des de fa
tants anys. Sr. Puig.

Sr. Àngel Puig.- La veritat, per mi, que porto deu anys i mig al capdavant del museu,
considero que el nivell de participació que hi ha hagut i hi ha al patronat és una
participació alta. El debat que hi ha, el debat que podem compartir amb temes del
museu, de la fira, amb els esdeveniments que portem al llarg de tot l’any, és una
participació molt rica, molt acceptable i molt variada. Em sorprèn una mica Cristina que el
tema del debat estigui qüestionat, perquè amb els representants polítics que hi ha al
patronat, crec que igual m’equivoco, però intento posar en evidència el que he viscut i
estic vivint en el patronat, i per mi és una riquesa molt important, el que hi ha. I entenc
que al llarg d'aquests mesos hem anat dient i això és el que hem reflectit en aquesta
proposta de reglament, que el funcionament ha de ser com deia la Gina, ha de ser
exactament igual, el nivell de participació i aquest voluntariat que hi ha en el museu, a
part de representants polítics, ha de continuar exactament igual. Cert que els consells no
són vinculants, tampoc ho és el del patrimoni i en canvi és un consell que se’l respecta
considerablement, perquè en sóc el president, també. I per què el consell del museu del
Càntir ha de ser diferent? En cap moment. Són consells de participació que si hi són és
per fer-los cas i escoltar-los. I que aquesta participació de la ciutadania pugui ser rica,
variada i que ens pugui aportar una riquesa important.

Sra. cristina Maynou.- Jo celebro que ho veiem tan diferent, perquè tot això com dieu
ens enriqueix. Només espero que s’arribi a una unanimitat en un tema tan
transcendental com la dissolució del museu del Càntir, hauria d’haver unanimitat
absoluta. Celebro aquesta pluralitat i m’encanta, però hem d’exigir-ho.

Sra. alcaldessa.- Es procedeix a la votació.
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Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per 10 vots a favor (Georgina Sabadell
Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim
Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Agnès Cabot Navarro, Susana
A. López Rico i Josep Arenas Ponsa) i 7 abstencions (Montserrat Capdevila Cañadas,
Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Joan Martín Garachana, Bernat Calvo
Català, Cristina Maynou i Casanovas i Juan Fco. Fragoso Escribano)

Sra. alcaldessa.- Sr. Puig.

Sr. Àngel Puig.- Voldria aprofitar i volia esperar aquest moment que s’acaba d’aprovar la
dissolució del patronat, volia aprofitar per fer aquest agraïment que abans ja heu fet,
Gina, alcaldessa, la Susana, i també les intervencions per part de la Montse i la Cristina.
Un agraïment lògicament de tot el que jo he viscut al llarg d’aquests deu anys i mig, de
tota la gent que ha arribat a passar pel patronat, patrones i patrons que voluntàriament
han fet tota la seva aportació i fan la seva aportació en aquest valor que tenim, cultural i
artístic, a la vila d’Argentona com és el museu del Càntir. Aquest valor, acompanyat com
deia abans, dels amics del museu del Càntir, que van ser els originaris, els que van iniciar
i els que realment hem de tenir molt en compte per tota aquesta aportació que han fet. A
la vegada també, des que es va iniciar fa mesos tot aquest procés de dissolució, jo també
vull afegir-me a aquest agraïment i aquesta dedicació per part de la secretària, la Míriam
Tenas, que ha estat dedicada plenament amb aquesta dissolució, a tot l’equip de Senders
Financers, que han fet una feina excel·lent, ha estat admirable treballar amb aquesta
gent, per tot el detall dels seus estudis i com han treballat. Penso que la documentació
que avui teníem al Ple n’és un exemple. I per tant, lògicament, a tots i totes les que estem
aquí per tota la dedicació que hem posat i posarem al patronat, perquè hem de
continuar treballant perquè el museu continuï sent de la riquesa que ha estat fins ara.

Sra. alcaldessa.- Sra. López.

Sra. Susana López.- Només una cosa, que amb tot aquest agraïment, suposo que el
regidor se l’ha deixat també, donar les gràcies al regidor Àngel Puig per liderar aquest
procés i portar-lo endavant.

Sra. alcaldessa.- Sr. Collet.

Sr. Xavier Collet.- Només era per fer una pregunta. La dissolució que avui aprovem
inicialment serà efectiva, si tot segueix el seu curs, a 1 de gener, però a 1 de gener està
clar que el nou consell no estarà format, encara. Quant de temps passarà fins que el nou
consell ja sigui operatiu, ja funcioni? I mentre, com es treballarà?

Sra. alcaldessa.- Sra. secretària.

Sra. secretària.- D’entrada, avui s’aprova inicialment. Aleshores, tornarà a passar per
aquí al Ple per aprovar-ho definitivament, al desembre, per tal de resoldre les al·legacions
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-si és que n’hi ha hagut i encara que no n’hi hagi hagut-, tornarà a passar per Ple per
aprovar-se definitivament. D’ara fins al 31 de desembre, el patronat segueix funcionant
igual que fins ara. A partir de l’1 de gener, és evident que no hi haurà el consell encara
constituït. Les instruccions que he rebut és que en el Ple de novembre es comenci
l’expedient per l’aprovació del reglament amb la consulta prèvia i simultàniament
començaríem a constituir la comissió d’estudi per tal que vostès poguessin analitzar la
documentació i començar a elaborar l’esborrany. Per tant, en el millor dels casos, suposo
que seria aprovat al gener, entrant en vigor al febrer. Aleshores, hi hauria aquests mesos
que funcionaria com un servei més municipal. I les decisions es prendrien per part de
l’alcaldessa i el Plenari, com un servei més.

Sra. alcaldessa.- Sr. Puig.

Sr. Àngel Puig.- No em voldria deixar l’agraïment als quatre treballadors del museu del
Càntir, l’Oriol Calvo com a director, la Fina de tècnica, la Cristina com administrativa i el
Joan com a conserge. Realment, molt agraït de poder compartir amb ells el dia a dia del
museu del Càntir.

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són
les 19:31 hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico

Vist–i-plau
La secretària L’alcaldessa
Míriam Tenas i Camps Georgina Sabadell Simó


