
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALA U-
SOLITÀ I PLEGAMANS I ELS AMICS DEL MUSEU PARROQUIAL  I DEL 
PATRIMONI CULTURAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. 

 

A Palau-solità i Plegamans, el 13 d’octubre de 2011. 

 

REUNITS 

D’una part na Teresa Padrós i Casañas, en la seva qualitat d’alcaldessa de 
l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

De l’altra, en Joan Navarro Delgado en la seva qualitat de President de l’entitat 
Amics del Museu Parroquial i del Patrimoni Cultural  de Palau-solità i 
Plegamans (a partir d’ara Amics del Museu). 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i 
obligar-se, i de comú acord 

EXPOSEN 

Primer : En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i el 
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de participació 
ciutadana, que el deure de les Corporacions Locals és afavorir el 
desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels interessos 
generals o sectorials dels veïns. 

Segon : Que l’associació Amics del Museu Parroquial i del Patrimoni Cultural de 
Palau-solità i Plegamans té com a objectiu la protecció, documentació (registre, 
inventari, classificació, catalogació), conservació, difusió, divulgació, 
investigació i potenciació tant del fons museístic de la col·lecció parroquial de 
Santa Maria de Palau-solità com del Patrimoni Cultural del nostre municipi. 

Tercer :  Que al Ple de l’ajuntament del 19 de maig de 1994 s’acordà la cessió 
d’ús de l’espai destinat a museu, de la Masia de Can Cortès, al Museu 
Parroquial de Santa Maria de Palau Solitar. 

Quart : Que des del 28 d’octubre de 1994 existeix un conveni entre l’ajuntament 
i el Patronat del Museu Parroquial, signat per la Sra. Alcaldessa M. Àngels 
Padró i Ruiz i Mn. Pere Gibert i Riba, segons el qual es cedí l’ús de la sala 
museu de la Masia de Can Cortès al Museu Parroquial de Santa Maria de 
Palau Solitar, i l’ajuntament es compromet al manteniment, conservació i neteja 
d’aquest local, així com tenir-lo en bones condicions per a la conservació de les 
peces dipositades i per tal de que pugui ésser visitat pel públic en general, en 
els dies i hores que es fixin, a l’espai destinat a Museu de la Masia de Can 
Cortès.  



 

Cinquè : Que entre l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans i el Amics del 
Museu existeix interès mutu a col·laborar en el desenvolupament i potenciació 
del Museu Parroquial així com del patrimoni cultural local. 

Havent, doncs, arribat de comú acord a establir les condicions que hauran de 
regir el conveni entre les dues parts, i a l’empara dels art. 240-241 del DL 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, subscriuen el present a tenor dels següents 

 

PACTES 

Primer : Els Amics del Museu es comprometen a col·laborar i donar el seu 
suport en els següents punts: 

1) Recopilació d’informació referent al fons museístic i en general del 
patrimoni cultural local.  

2) Potenciació de la difusió dels continguts del Museu i del Patrimoni 
Cultural. 

3) Manteniment i conservació del fons museístic. 
4) Desenvolupament dels continguts del Museu. 
5) Publicació i projecció del Museu i del patrimoni cultural a d’altres àmbits 

econòmics, socials, etc. 
6) Foment dels esdeveniments culturals com exposicions, conferències, etc 

relacionats directa o indirectament amb el Museu. 
 

Segon : L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es compromet a: 

1) Disposar dels mitjans necessaris per tal de dur a terme els projectes 
acordats mútuament i que es puguin signar a posteriori amb els Amics 
del Museu. 

2) Aportar als Amics del Museu un import anual per contribuir al 
finançament de les despeses produïdes per les activitats que es realitzin 
en els diferents projectes relacionats amb el Museu i el Patrimoni 
Cultural Local d’acord amb el seu programa de treball. Aquest import 
anual es fixarà tenint en compte la disponibilitat pressupostària de 
l’Ajuntament i en cap cas no superarà el 20% del pressupost de la 
regidoria de patrimoni. 

3) Facilitar als Amics del Museu un espai o taller de conservació. 
 

Tercer : A partir de la signatura d’aquest acord l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans i els Amics del Museu realitzaran un programa de treball que 
desenvolupi els aspectes generals dels projectes a portar a terme. 



 

 

Quart : L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i els Amics del Museu 
vetllaran pel bon funcionament dels projectes i el seguiment d’aquest conveni.  

Cinquè : La vigència del present conveni serà anual a partir del moment de la 
seva signatura. En el cas que una de les parts no vulgui donar continuïtat a 
aquesta col.laboració haurà de fer constar per escrit a l’altra part abans de la 
finalització del conveni vigent, amb un preavís de 6 mesos. 

 

Sra. Teresa Padrós i Casañas   Sr. Joan Navarro Delgado 

 

 

Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans President de l’Associació Amics               
del Museu Parroquial i del 
Patrimoni cultural de Palau-solità 
i Plegamans. 

 

 

 

  

 
 


