ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 30 de maig de 2018
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 14.20 h. a 14.40 h
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvé, president
Sra. Àngels Poblet Antonio
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sr. Miguel Ángel Almansa Saez, en substitució de la Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Robert E. Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Montserrat Masdeu Bultó
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sra. M. José Pereira Pina
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Graset Forasté
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sr. Andreu Faro Lalanne
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez.
Obert l’acte per la Presidència es dona tractament als punts que figuren a l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 16
DE MARÇ DE 2018.
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat dels membres assistents.
2. DESPATX OFICIAL
2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
El Sr. Rodríguez pregunta sobre el decret de l’expedient 36/2018 del contracte
d’assessorament extern per la negociació col·lectiva.
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El president explica que en la negociació hi ha assessors externs especialitzats en els
temes de negociació tant per la part del patronat com de la representació dels treballadors
per una qüestió d’imparcialitat.
La Sra. Sánchez pregunta pel conveni i si només afecta al Patronat de Música.
El president diu que en aquests moments no hi ha conveni vigent i que ara s’està
negociant el nou.
La Sra. Sánchez pregunta si les despeses per l’assessorament són a càrrec del Patronat.
El president informa que la despesa és per l’assessorament al Patronat durant tota la
negociació. L’assessorament dels treballadors és a càrrec del sindicat.
En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte dels decrets dictats per la
Presidència del Patronat. Els membres del Consell Rector en resten assabentats.
3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
No n’hi ha.
4. TORN OBERT DE PARAULES.
El Sr. Basterrechea pregunta si hi ha estudi fet per la inclusió d’intruments de vent en els
estudis del Conservatori.
El Sr. Rodríguez pregunta per la compra de projectors per les classes. Diu que parlant
amb els alumnes sembla que la connexió wifi és complicada.
El president diu que s’hi està treballant perquè la voluntat hi és però hi ha dificultats
tècniques i de disponibilitat pressupostària.
La direcció diu que s’ha fet un estudi de com fer arribar el senyal a tot l’edifici perquè que
el senyal és feble quan hi ha una connexió massiva a la xarxa wifi del centre.
El Sr. Camarasa diu que potser cal contactar amb una altra empresa i altres solucions
tècniques amb altres proveïdors. Un any és molt de temps.
El Sr. Segura explica que també influeix la xarxa disponible no només la connexió.
El Sr. Basterrechea diu que no tothom ha de tenir accés a aquesta connexió, sinó com la
què hi ha a l’Ajuntament.
La Sra. Poblet diu que a Ensenyament també succeeix perquè els alumnes tenen mòbil
i/o tauletes i quan hi ha projectes es queden sense xarxa.
El Sr. Camarasa diu que si hi ha pressupost què es busqui una altra empresa.
El Sr. Ramírez diu van fer una moció el 2015 per xarxa wifi en edificis públic que va ser
rebutjada.
El director diu que a les aules no hi ha connexió. Només n’hi ha a les grans: sala Salvador
Pedrola i sala d’assaig.
La Sra. Sánchez pregunta si no es pot fer un cablejat.
La Sra. Sánchez diu què si el wifi no funciona s’ha de cablejar què és més segur.
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El president diu que s’està treballant per assegurar que la solució tècnica sigui la més
adequada.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 14.40 hores del
dia assenyalat a l’encapçalament.
La secretària,

El president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals Vallvé
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