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Dimarts, 21 d'octubre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Molins de Rei

EDICTE

Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària que es va dur a terme el vint-i-quatre de setembre de dos mil 
catorze va adoptar, entre d'altres acords, el següent:

Primer.- Aprovar inicialment el text del Reglament del Consell Rector del Museu Municipal de Molins de Rei següent:

REGLAMENT CONSELL RECTOR DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOLINS DE REI.

El Consell Rector del Museu Municipal de Molins de Rei es crea per la voluntat compartida de l'Ajuntament de la vila i  
l'Associació Amics del Museu de fer coincidir en un mateix òrgan les dues entitats que donen legitimitat i fan la gestió del 
Museu Municipal.

L'origen d'aquest Museu es troba als inicis dels anys cinquanta del passat segle, quan un grup de persones vinculades a 
l'empresa  tèxtil  molinenca  Samaranch  decideixen,  amb  gran  visió  de  futur,  recopilar,  restaurar  i  conservar  peces 
antigues que fàcilment es podrien haver perdut i exhibir-les en un lloc adient. El 22 de novembre de 1953 s'inaugura 
oficialment aquesta col·lecció, que s'ubica en una gran sala d'aquella empresa. En aquests primers anys, la gent de 
Molins de Rei hi  fa nombroses donacions i,  a la vegada,  les persones que gestionen el  Museu fan recerques en 
jaciments de la comarca que aporten importants materials de les èpoques més antigues de la nostra història.

L'any 1968, el  grup inicial  que gestiona el  Museu, de comú acord amb l'Ajuntament de la vila,  traslladen totes les 
col·leccions, en qualitat de dipòsit, a una nova seu provisional als baixos del carrer Pintor Fortuny, 55, de Molins de Rei, 
que és encara la seu actual. Aquesta nova situació es basa que l'Ajuntament assumeix la titularitat del Museu i el grup 
inicial, convertit en els Amics del Museu, segueix col·laborant amb la gestió i les activitats. L'any 1970 es redacten els 
estatuts  de  l'Associació  Amics  del  Museu  i  es  registren  oficialment  al  Govern  Civil  de  la  Província,  en  els  quals 
s'expressa que tenen com a seu oficial la mateixa del Museu Municipal.

Des d'aquells anys fins ara, el Museu ha passat per diferents etapes durant les quals la seva gestió sempre ha estat  
compartida  i  en  cooperació  entre  l'Ajuntament  i  el  voluntariat  de  les  persones  de  l'Associació  Amics  del  Museu. 
Actualment és una entitat  viva i  present a la nostra vila que fa un servei de memòria històrica i  cultural  per a les 
generacions actuals, com també per a les futures que han d'habitar la nostra població. El camí a seguir passa per fer el 
pas següent  cap a la  instal·lació  definitiva del  Museu a la  seu de Ca n'Ametller  per  tal  d'oferir  unes instal·lacions 
adequades i actualitzades a la realitat del segle XXI.

A partir d'ara s'obre una etapa apassionant que ha d'apropar encara més el Museu i el patrimoni històric de la vila a la  
seva gent i caldrà gestionar-la amb molt de rigor i encert, i prendre els acords més adequats per fer que aquest projecte 
sigui exitós. En conseqüència, cal dotar-se d'eines que facilitin i assegurin el treball conjunt que sempre ha estat la 
manera de funcionar que ha mantingut viu durant més de 60 anys el nostre Museu. Aquest Consell Rector es crea amb 
aquest objectiu i  garanteix que aquesta col·laboració permanent es mantingui en el temps i vinculi  encara més les 
persones de la vila amb el seu Museu.

Dins d'aquest marc, l'Ajuntament de Molins de Rei, en exercici de la seva autonomia organitzativa, crea el Consell  
Rector del Museu Municipal com a òrgan municipal complementari, tot respectant l'organització bàsica determinada per 
les lleis.

La creació del Consell Rector del Museu Municipal respon a la voluntat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs 
associacions en les activitats del Museu Municipal.

El Museu de Molins de Rei té com a objectius donar a conèixer la col·lecció municipal, conservar i difondre el patrimoni 
cultural, i fomentar la recerca.

Amb la  finalitat  d'integrar  la  participació  dels  ciutadans  en  els  assumptes  culturals  del  municipi,  es  constitueix  el 
CONSELL RECTOR DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOLINS DE REI, d'acord amb la reglamentació següent:
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Capítol 1.- Disposicions generals.

Article 1.- Objecte del Reglament.

L'objecte d'aquest Reglament és regular el Consell  Rector del Museu Municipal  de Molins de Rei, d'acord amb els 
articles 62 i 63 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 (TRLMRLCat).

Article 2.- Naturalesa jurídica del Consell.

El Consell Rector del Museu Municipal de Molins de Rei és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de 
l'Ajuntament de Molins de Rei.

Article 3.- Composició.

1. El Consell Rector és integrat per un nombre de sis membres.

2. Integren el Consell Rector:

a) El president/a, que serà l'alcalde o la persona en qui delegui.

b) Els vocals, que nomenarà el Ple de l'Ajuntament de Molins de Rei entre persones amb experiència reconeguda en el 
camp museístic, històric i cultural, i en concret seran:

• El regidor/a de Cultura de l'Ajuntament de Molins de Rei.

• La tècnica del Museu Municipal de Molins de Rei, a qui li correspon executar i fer complir els acords del Consell i 
preparar l'avantprojecte de les activitats i la memòria del Museu Municipal.

• 3 persones de la Junta de l'Associació d'Amics del Museu.

c) La secretària de la corporació, que actuarà a la vegada com a secretària del Consell, amb veu però sense vot, o la 
persona en qui delegui.

d) Els membres designats pels grups municipals de la corporació amb veu i sense vot.

3. La duració del càrrec de vocal serà de quatre anys.

Capítol 2.- Funcionament.

Article 4.- Funcions de la Presidència del Consell Rector.

a) Representar el Consell.

b) Dirigir el Consell.

c) Convocar les sessions del Consell i fixar-ne l'ordre del dia.

d) Presidir les sessions del Consell, moderar el desenvolupament dels debats, suspendre'ls per causes justificades, 
aixecar les sessions.

e) Fer el seguiment dels informes emesos i dels suggeriments i les propostes formulats pel Consell.

f) Informar sobre els resultats de les seves propostes i dels seus suggeriments, i de qualsevol altre assumpte d'interès 
per al Museu Municipal de Molins de Rei.

Article 5.- Funcions del Consell Rector.

El Consell Rector del Museu Municipal de Molins de Rei desenvoluparà funcions d'informe i de proposta en relació amb 
les activitats relatives al Museu Municipal, i participarà en els afers substancials del Museu Municipal, que seran els que C
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tenen relació amb les instal·lacions, el contingut, la gestió, les activitats i la difusió. Així mateix, tindrà les funcions de 
caràcter representatiu i de divulgació del Museu Municipal.

A més a més tindrà les funcions següents, sempre referides a les seves finalitats:

a) Actuar com a òrgan d'informació, consulta i assessorament del Museu Municipal.

b) Donar a conèixer i informar sobre el Programa General d'Activitats del Museu Municipal per impulsar i coordinar les 
polítiques relacionades amb el Museu Municipal.

c) Donar a conèixer i informar sobre la Memòria Anual de Gestió del Museu Municipal.

d) Donar a conèixer i informar sobre la planificació de cada exercici econòmic del Museu Municipal.

e) Elaborar un informe anual sobre l'estat i la situació de les actuacions portades a termes en el desenvolupament de les 
polítiques relacionades amb el Museu Municipal.

f) Formular propostes per ampliar el fons i el patrimoni museístics i per divulgar-los.

g) Formular propostes per resoldre els problemes que afecten el Museu Municipal.

h) Informar sobre totes aquelles qüestions que li  traslladi la Presidència, l'entitat Amics del Museu i l'Ajuntament de 
Molins de Rei.

i) La resta de funcions relacionades amb la seva finalitat que li siguin encomanades per l'Ajuntament.

Article 6.- Sessions del Consell.

1. El Consell Rector es reunirà com a mínim dues vegades a l'any i, a més, quan ho consideri necessari el seu president 
o quan ho demani per escrit, almenys, la tercera part dels membres del Consell.

2. Les sessions del Consell s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació.

Als efectes del compliment de l'establert a l'art. 3.2.d), s'enviarà a l'adreça de correu designada pels diferents grups 
municipals la corresponent convocatòria.

3. Les convocatòries de les sessions han d'incorporar l'ordre del dia dels assumptes a tractar.

4. La sol·licitud de convocatòria per part dels membres del Consell s'ha de presentar mitjançant proposta motivada, la 
qual ha de contenir l'ordre del dia dels assumptes a tractar.

5. Perquè sigui vàlida la celebració de les sessions del Consell es requereix el quòrum, tant en primera com en segona 
convocatòria, com a mínim, d'una tercera part dels seus membres. En qualsevol cas, hi hauran d'assistir el president i la 
secretària o qui legalment els substitueixi.

6. Els acords, que seran vinculants, s'adoptaran per consens o, si escau, per majoria qualificada de 2/3 dels membres 
de dret.

Capítol 3.- Dissolució del Consell.

Article 7.- Dissolució del Consell.

El Consell Rector del Museu Municipal de Molins de Rei s'ha de dissoldre si així ho acorda el Ple de l'Ajuntament de 
Molins de Rei.

Disposicions finals.

Primera.- Normativa supletòria.

En tot el que no està previst en aquest Reglament s'ha d'aplicar la legislació en matèria de règim local i, si no n'hi ha, la  
legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. C
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Segona.- Entrada en vigor.

Aquest reglament entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils des que sigui publicat en el  Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

Segon.- Exposar al públic el present acord per un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci al  Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al taulell d'anuncis de la Corporació i al web municipal, als efectes que es puguin presentar les 
al·legacions i/o reclamacions que es considerin convenients. Un cop publicat l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona s'inserirà anunci al DOGC amb extracte de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer.- Determinar  que  un  cop  finalitzat  el  termini  d'informació  pública  sense  haver-se  presentat  al·legacions  i/o 
reclamacions, l'acord inicialment adoptat esdevindrà definitiu, sense necessitat d'ulterior acord.

Quart.- Notificar aquest acord als Amics dels Museu."

Molins de Rei, 6 d'octubre de 2014
L'alcalde, Joan Ramon Casals i Mata

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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