ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 4 de setembre 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
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sr. Robert E. Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sra. Elisabet Sánchez Mesa, en representació de l’AMPA
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Excusen la seva assistència:
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sr. Andreu Faro Lalanne
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor
Sra. Montserrat Masdeu Bultó
No hi assisteix:
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Xavier Graset Forasté
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez, que
actua de secretària accidental.
Obert l’acte per la Presidència es dona tractament als punts que figuren a l’ordre del dia.
1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE L’ASSUMPTE A TRACTAR.
La presidència explica que s’ha convocat la sessió amb caràcter extraordinari i urgent
atès que el professorat no pot lliurar horaris sense l’aprovació de la modificació de l’horari
lectiu que se sotmetrà tot seguit a aprovació tot i què l’expedient es va iniciar el mes de
juny.
S’aprova la declaració d’urgència per unanimitat dels membres assistents.
Av. Generalitat, 27
43480 Vila-seca
Tel. 977 392 368

1

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'HORARI LECTIU DEL
PERSONAL DOCENT, CURS 2018-2019. EXPEDIENT 55/2018.
La presidència recorda que degut a la situació de crisi econòmica, el Consell Rector del
Patronat va adoptar el juliol de 2012 un acord de mesures organitzatives, econòmiques i
pedagògiques que entre d’altres va suposar l’increment, d’una hora lectiva, per a la
jornada completa, passant de les 20h/lectives setmanals a 21h.
Han passat 4 anys i el 2017 la representació dels treballadors va demanar revertir la
situació a l’anterior a 2012. En aquell moment no es va poder atendre la petició i aquest
2018 s’ha procedit a tramitar atès que no suposa un increment en el pressupost vigent.
La despesa pel període setembre-desembre és de 20.938,26€.
Aquesta modificació suposa la necessitat de contractar 2 professors per subvenir les
necessitats d’hores que han deixat els professors amb jornada completa.
El Sr. Ramírez diu que sí que hi ha un increment de despesa.
La presidència diu que l’absorbeix el pressupost actual que no s’incrementa.
El Sr. Miñambres pregunta si suposa la contractació de nou professorat.
El president diu que si s’ha de contractar professorat però que en el capítol 1 de
pressupost estava inclosa la despesa total de treballadors que s’han jubilat o es jubilaran
en el 2018.
El president diu que tota la informació és a la documentació que es presenta en aquest
reunió i que està a disposició dels membres que la vulguin consultar.
Sr. Sr. Rodríguez preguntar perquè es contracta personal extern i no s’amplia la
contractació al personal que ja format part de la plantilla.
El president diu que en els casos que el professorat actual pot assumir jornada s’ha
contemplat fer-ho. En aquest punt el president demana al Sr. Solórzano que ampliï la
informació.
El Sr. Solórzano informa que efectivament en s’amplia la jornada del personal que encara
no la tenia completa i que la contractació externa és per assumir la resta d’hores.
El Sr. Ramírez diu que si la despesa del període setembre-desembre 2018 és de
20.396,26€, per l’exercici del 2019, aquest increment serà de més de 60.000€.
El president respon que tot i així, no s’alterarà el pressupost total.
El Sr. Rodríguez pregunta perquè si aquesta modificació es va demanar el 2017, no s’ha
tramitat abans i no amb aquesta urgència.
El president informa que l’expedient es va iniciar quan els treballadors ho van tornar a
demanar el 2018, el juny, i que des del departament d’Intervenció s’ha endarrerit la
tramitació i la possibilitat de proposat l’aprovació en el mes de juliol.
Sr. Ramírez pregunta si ha estat Intervenció del Patronat o de l’Ajuntament.
El president aclareix que de l’Ajuntament.
Finalitzat el debat, es sotmet a votació la següent proposta.
Relatiu a l’expedient 55/2018, tramitat amb motiu de la modificació de l’horari lectiu del
personal docent, curs 2018-2019.
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Vista la instància de la Representació dels treballadors.
Vista la providència de la Presidència del Patronat.
Vist l’acord del Consell Rector del Patronat de 24 de juliol de 2012 de mesures
organitzatives, econòmiques i pedagògiques.
Vist l’estudi econòmic del responsable dels Serveis administratius del Patronat.
Vist l’informe de la Direcció del Conservatori de l’increment de les hores contractuals
referit a la distribució entre les especialitats impartides.
Vist informe jurídic favorable emès per la Secretaria del Patronat.
Vist l’acord del Consell Rector del Patronat de Música de 21 de novembre de 2017 que,
va aprovar inicialment la plantilla-relació de llocs de treball i retribucions del personal del
Patronat Municipal de Música de Vila-seca per a l’any 2018 i ho va elevar a l’Ajuntament
Ple per a la seva tramitació i aprovació definitiva. El Ple de l’Ajuntament va aprovar, en
data de 27 de desembre de 2017 la plantilla municipal i el catàleg-relació dels llocs de
treball per a l’any 2018 de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i que la plantilla
del Patronat Municipal de Música està publicada al BOP número 2, en data de 30 de
gener de 2018.
Vist que l’Ajuntament Ple, en data de 19 de gener de 2018, va aprovar definitivament el
pressupost general de l’Ajuntament de Vila-seca i els seus organismes autònoms, per a
la seva vigència durant l’exercici de 2018.
Vist l’estat de les partides afectades obtingut del SICAPWEB, per a la justificació de
l’existència de crèdit.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 17-07-2018.
Vist l’annex FPE PER_07 de contractació de personal laboral.
Vist l’informe de control intern 12-2018-965, diligència de requeriment.
Vist l’informe resposta requeriment.
Vist l’informe de control intern 12-2018-1098, fiscalització.
Vista la documentació que conforma la proposta, el Consell Rector del Patronat adopta
amb l’abstenció dels membres senyors Juan A. Ramírez i Jordi Camarasa, i els vots a
favor dels membres senyores i senyors Àngels Poblet, Manuela Moya, Pere Segura,
Lucía Teruel, Rosa Esmeralda Núñez, Robert Rodríguez, Josep Toquero, Alberto
Miñambres, Montserrat Garcia, Xavier Fort, Elisabet Sánchez Mesa i Josep M. Pujals els
següents acords:
ACORDS:
Primer. Aprovar la reducció d’1 hora lectiva de les jornades del personal docent,
modificant l’acord del Consell Rector de 24 de juliol de 2012 a partir de l’1 de setembre
de 2018, establint 20 hores setmanals lectives, a partir del dia 1 de setembre.
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Segon. Aprovar l’increment de 66,25 hores setmanals del personal per tal de no afectar
el servei, segons informe de la direcció del centre, tot adaptant els contractes del personal
docent a les noves necessitats, i/o impulsant la contractació de nous professors/res a
temps parcial si s’escau.
Tercer. Aprovar l’increment de la despesa per import total previst de 20.938,26€ per al
període setembre-desembre de l’exercici del 2018 segons el detall pressupostari següent:
Aplicació
13000
13002
13100
13101
14301
16000

Import
2.332,65 €
3.455,21 €
4.177,43 €
4.953,67 €
1.076,66 €
4.942,64 €
20.938,26 €

Quart. Notificar aquests acords, a la Intervenció General, a la direcció del Conservatori i
l’assessoria laboral, als efectes escaients.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 14.40 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària accidental,

El president del Patronat,

Mercè Sariol Sánchez

Josep M. Pujals i Vallvé
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