
1

Dilluns, 8 de maig de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

ANUNCI

Per acord de Ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en sessió de data 12 d'abril  de 2017, es va aprovar  
definitivament l'establiment de servei públic municipal de Museu de Sant Fruitós de Bages.

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs  contenciós  administratiu  davant  de  la  sala  contenciosa  administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya en el termini de dos mesos.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

D'acord amb el que disposa l'article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es pública 
el text íntegre del Reglament del servei del Museu de Sant Fruitós de Bages.

Reglament del Museu de Sant Fruitós de Bages.

Preàmbul.

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, reconeix que la preservació del patrimoni artístic, arqueològic, tècnic i 
científic de Catalunya és un element bàsic a l'hora de promoure'n el coneixement, l'estudi i  la difusió entre tots els 
ciutadans, a fi de facilitar-los una millor comprensió de la natura, de la història i,  en general, de la vida del país, i  
estableix que els museus en són les institucions responsables.

L'esmentada Llei també reconeix la important dedicació de les corporacions locals de Catalunya, que durant molts anys 
van tenir cura de la conservació del patrimoni cultural del país.

Amb la voluntat de contribuir a la conservació i divulgació dels béns culturals mobles i immobles que testimonien el 
patrimoni històric i arqueològic del municipi, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages promou el Museu de Sant Fruitós de 
Bages.

CAPÍTOL 1: Disposicions generals.

Article 1r. Naturalesa.

El Museu municipal de Sant Fruitós de Bages (en endavant, Museu) és una institució permanent, sense finalitat de lucre 
i  inscrita  a  l'Àrea  de  Cultura  de  l'Ajuntament  de  Sant  Fruitós  de  Bages,  dedicat  al  servei  de  la  societat  i  al  seu  
desenvolupament, obert al públic, que reuneix, conserva, documenta, estudia i difon els seus béns culturals mobles.

Article 2n. Finalitat.

Les finalitats del Museu de Sant Fruitós de Bages coincideixen en la seva part general amb les de l'Ajuntament de Sant  
Fruitós de Bages, perquè està al  servei de la societat  i  del  seu desenvolupament.  No obstant això, segons la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català i la Llei 17/1990, de 2 de novembre de museus, es troben, més 
específicament, les següents:

a)  Reunir  el  conjunt  de béns culturals  de Sant  Fruitós de Bages,  que pel  seu valor  històric,  artístic,  arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic, etnològic, científic, tècnic, etc., mereixin una protecció i defensa especials per a la humanitat, 
de tal forma, que serveixi per a ús i gaudi dels ciutadans, a la vegada que són transmesos a les generacions futures,  
mitjançant la conservació i la documentació.

b) Estudiar la possible catalogació de futurs béns culturals.

c) Exhibir i difondre el patrimoni cultural que atresoren, a la vegada que fomenta la cultura.

d) Garantir la tutoria artística de patrimoni de tercers.
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e) Col·laborar en la formació educativa de la població en edat escolar, i potenciar les pràctiques d'estudiants a les seves 
dependències.

f) Afavorir la investigació privada i pública.

g) Col·laborar amb d'altres museus o entitats socials i culturals més enllà de les fronteres municipals.

h) Acomplir les formalitats que la legislació vigent imposa als museus.

i) Qualsevol altra finalitat que el Ple de l'Ajuntament li encomani en el futur.

Article 3r. Funcions.

Per a l'acompliment de les finalitats, el Museu té encomanades les funcions de conservació, preservació, educació i 
investigació, entre de les quals s'enumeren les següents:

a) Elaborar i promoure tasques d'estudi i investigació sobre temes relatius a les seves finalitats i a les característiques 
del patrimoni cultural que hostatja, tant a nivell local com autonòmic, nacional i internacional.

b) Realitzar, promoure i publicar catàlegs, col·laboracions periodístiques i qualsevol altre tipus de difusió que promogui 
l'expansió i el coneixement del Museu de Sant Fruitós de Bages.

c) Custodiar el fons artístic que composa l'inventari del Museu.

d) Oferir espais per a la participació lúdica, cultural i científica dels ciutadans.

e) Desenvolupar cicles, xerrades, conferències, exposicions i cursos d'ensenyament especialitzat.

f) Promoure el respecte al patrimoni cultural del municipi.

g) Concedir especial atenció, en el desenvolupament de les seves funcions, a les qüestions relatives a les institucions 
públiques del nivell horitzontal i vertical, i a quantes persones físiques i/o jurídiques tinguin un interès en les finalitats del 
Museu.

h) Proposar projectes, reglamentacions o normes internes que ajudin a millorar l'organització del Museu i facilitin el  
compliment de les finalitats.

i) Impulsar convenis i acords amb altres museus.

j) Formalitzar les donacions i dipòsits que es facin al Museu.

k)  Elaborar  els  programes  museològics  i  museogràfics  que  puguin  portar-se  a  terme  a  través  del  Museu,  amb 
l'aquiescència dels seus òrgans de govern.

l) Tramitar l'accés a les ajudes i subvencions que siguin possibles, d'acord amb les finalitats i naturalesa.

m) Mantenir actualitzat l'inventari.

n) Efectuar les oportunes col·laboracions per a la seva gestió.

o) Evacuar quants informes, consultes i/o estudis li siguin sol·licitats pels òrgans de govern de l'Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages o per qualsevol altra autoritat amb competència per a requerir-los.

p) Realitzar quantes funcions li siguin encomanades pels òrgans de govern de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i 
aquelles que siguin precises per adequar-se als canvis legislatius futurs.

CAPÍTOL 2: Organització.

Article 4t. Òrgans de govern.

Són òrgans de govern del Museu els mateixos que ho són de l'Ajuntament o aquells que, en el seu moment, siguin 
designats pel Ple de la corporació.
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Article 5è. Personal del Museu.

El personal del Museu es nodrirà de la plantilla de l'Ajuntament, d'acord amb l'organigrama aprovat pel Ple i amb les  
exigències de capacitat i especialitat que ha de posseir qui presti els seus serveis en aquestes dependències.

Les funcions de la direcció, d'acord amb l'actual legislació són les següents:

a) Executar i fer que es compleixin les directius de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, manifestades a través de la 
regidoria de Cultura.

b) Ser responsable de la gestió i administració del Museu.

c) Coordinar les àrees del Museu.

d) Vetllar per la custòdia, conservació i difusió del fons museístic del Museu.

e) Vetllar pels processos de concepció i producció d'exposicions temporals i permanents.

f) Supervisar les activitats culturals, de recerca, d'atenció al públic i d'acolliment.

g) Preparar i presentar els objectius de gestió.

h) Detectar convocatòries de subvencions d'altres administracions públiques que s'adaptin a les necessitats del Museu i 
preparar la seva tramitació i seguiment.

i) Preparar projectes de patrocini i mecenatge per al sector privat atractius, i negociar-los, si és necessari.

j) Supervisar i, quan sigui necessari, realitzar l'avaluació de les activitats i del funcionament del Museu.

k) Redactar la proposta d'avantprojecte de pressupost del Museu.

l) Supervisar el llibre de registre d'objectes dels fons patrimonial que custodia el Museu i vetllar per la seva correcta 
documentació.

m) Proposar l'adquisició d'objectes d'interès per al fons patrimonial.

n) Acceptar provisionalment les donacions, dipòsits i llegats, i tramitar els expedients corresponents per a l'acceptació.

o) Estudiar i proposar procediments de col·laboració amb entitats culturals, públiques i privades.

p) Impulsar els expedients necessaris per al compliment del present reglament i de la normativa vigent.

q) Realitzar totes aquelles funcions que li siguin conferides pels òrgans de govern de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.

Article 6è. Règim pressupostari.

El règim pressupostari, econòmicofinancer, de comptabilitat, intervenció i control financer, serà establert per les Bases 
d'execució del pressupost de l'exercici corresponent de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i demés disposicions 
vigents sobre aquestes matèries.

Article 7é. Activitats comercials i publicitàries.

L'Ajuntament,  si  escau, aprovarà els preus públics que han de regir  les publicacions i  reproduccions, així  com les 
activitats i serveis que presti el Museu, garantint que la qualitat, la fidelitat i el sentit educatiu presideixin les actuacions.  
També farà constar la naturalesa de les reproduccions.

Article 8é. Accés al Museu.

El Museu gaudeix d'una àrea d'exposició oberta al públic que actualment es pot visitar en règim de visites concertades. 
L'entrada al museu és gratuïta. Tanmateix, el Ple de l'Ajuntament podrà aprovar un preu públic d'entrada que, tal com 
estableix la Llei 17/1990, de museus, no podrà desvirtuar la funció social i cultural del museu.
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Article 9é. Ingressos d'objectes.

Constituirà el fons patrimonial del Museu tots els béns culturals mobles propietat de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, o dipositats per altres institucions i particulars, que siguin de caràcter històric, artístic, arqueològic, etnològic o 
industrial.

L'instrument únic de conservació, gestió i administració del fons patrimonial moble del municipi és el Museu de Sant 
Fruitós de Bages, la responsabilitat del qual es podrà traslladar i compartir amb altres persones físiques i/o jurídiques 
sota la protecció de les quals es trobin els objectes.

El museu de Sant Fruitós de Bages acceptarà, per regla general, sempre i quan no comporti condicions o obligacions 
difícils d'acomplir per l'Ajuntament, els dipòsits, llegats i donacions que li siguin oferts, particularment allò que tingui una 
relació directa, històrica o etnològica, amb el municipi de Sant Fruitós de Bages.

Article 10é. Donació, disposició i llegats.

Les donacions i  llegats efectuats al Museu hauran de ser acceptats per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, 
individual o conjuntament, si bé prèviament la direcció del Museu estendrà un document provisional amb caràcter de 
rebut per a constància del donant.

La  direcció  del  Museu  instruirà  expedient  administratiu  per  tal  de  donar  compte  dels  objectes  adquirits  des  de 
procedències diverses que incrementin el fons museològic, a fi de que siguin inclosos en l'inventari del patrimoni de 
béns  de  l'Ajuntament,  comprenent  els  objectes  obtinguts  per  recol·lecció  del  seu  personal  tècnic  o  investigadors 
vinculats a través de les tasques de recerca.

Article 11é. Compra.

Les compres que hagin de realitzar-se per a incrementar el fons patrimonial del Museu seguiran el tràmit administratiu  
oportú, a través de l'Àrea corresponent.

Article 12é. Inventari.

Tots els objectes que integrin el fons patrimonial del Museu seran fitxats i inscrits en el llibre de registre del Museu. 
Posteriorment seran inventariats d'acord amb el que disposa en cada moment la normativa legat, i la pròpia organització 
de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Article 13é. Conservació i custòdia.

La conservació i custòdia del fons patrimonial del Museu es portarà a terme d'acord amb les exigències dels propis  
objectes, atenent el seu valor, condicions ambientals i demés exigències normatives i reglamentàries.

Article 14é. Restauració.

La restauració forma part de la conservació del fons patrimonial, per la qual cosa es buscaran i habilitaran els medis per 
portar-la a terme de forma contínua.

CAPÍTOL 3: Drets i deures dels usuaris.

Article 15é. Drets.

Qualsevol usuari o entitat té els drets següents:

a) L'accés lliure a visitar el museu sense ésser discriminada per raons d'edat, raça, sexe, religió, nacionalitat o classe 
social.

b) Ser informada sobre els drets i deures que comporta la utilització del servei.

c)  Els  usuaris  podran comunicar  les  seves  propostes,  suggeriments  i/o  queixes sobre  el  funcionament  del  museu 
mitjançant l'adreça electrònica del museu o els formularis a disposició per a tal fi. C
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d) Participar en les activitats culturals programades pel museu.

e) Ser tractada amb amabilitat, respecte i professionalitat.

f) Els usuaris podran sol·licitar informació sobre el fons patrimonial, el funcionament i el reglament del museu, així com 
qualsevol informació d'interès per als ciutadans i ciutadanes.

g) Els usuaris tenen dret a ser informats de l'horari d'atenció al públic, dels serveis amb horaris restringits i  de les 
activitats que s'hi organitzen amb el temps suficient.

Article 16é. Deures.

Són deures dels usuaris del museu:

a) Respectar la legislació vigent de protecció i conservació de les peces exposades al museu.

b) Tractar al personal del museu i als usuaris i usuàries amb amabilitat i respecte.

c) Avisar al personal del museu de qualsevol desperfecte en el fons, les instal·lacions, els equipaments o de qualsevol 
incident o fet que comporti perill per a les persones o béns del museu.

d) Tenir cura i protegir els objectes personals. El Museu declina tota responsabilitat sobre els béns personals.

e) Acomplir els horaris dels servei.

f) Mantenir una actitud correcta i romandre en silenci.

g) Respectar les normes elementals de convivència i civisme.

h) Abstenir-se de:

- Menjar, beure o fumar.

- Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt del Museu.

- Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments del Museu; obrir o tancar finestres i modificar els aparells de climatització.

- Alterar l'ordre del museu o realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament normal 
de les instal·lacions.

- Entrar al museu amb joguines o vehicles recreatius (bicicletes, patins....) o animals de companyia (amb excepció dels 
gossos pigall).

i) Acomplir el reglament del museu.

j) Identificar-se amb la presentació del carnet d'identitat a petició del personal del museu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

El present reglament estarà sotmès a les adaptacions competencials i estructurals que decideixin els òrgans de govern 
de l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL.

Primera- Els preceptes d'aquest reglament que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i 
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament  modificats  i/o  substituïts  en  el  moment  en  què  es  produeixi  la  modificació  de  preceptes  legals  i 
reglamentaris de què porten causa.
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Segona- El present reglament entrarà en vigor en els termes establerts a l'article 70 en relació amb l'article 65.2 de la  
Llei de Bases de Règim Local.

El que es publica als efectes de coneixement general i de l'entrada en vigor del reglament.

Sant Fruitós de Bages, 25 d'abril de 2017
L'alcalde, Joan Carles Batanés Subirana

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
07

77
3

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


		2017-05-05T14:04:18+0200
	


05/05/2017
14:04:18




