ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 20 de juliol de 2016
LLOC : Biblioteca Josep Tous Massoni – Conservatori de Música
HORA: 19,30 a 19,40 h.
Hi assisteixen :

Sr. Josep M. Pujals i Vallvè, president
Sra. Cristina Campallo Martínez, vicepresidenta
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Robert Rodríguez Fibla
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Alberto Miñambres Moran
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària-gerent
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor

Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez.
Excusen la seva assistència:

Sr. Jordi Camarasa Moreso
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Graset Forasté
Sra. Maria José Pereira Pina
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sr. Andreu Faro Lalanne

Obert l’acte per la Presidència es procedeix a tractar els punts que figuren a l’ordre del dia
d’aquesta sessió.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 16 DE
JUNY DE 2016.

Es corregeix l’error material de la l’hora de finalització de la sessió de l’acta que se sotmet
a aprovació. S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat dels assistents.

1

2. DESPATX OFICIAL.

Es dóna compte dels decrets dictats per la presidència des de la darrera sessió celebrada,
del núm. 54 al núm. 58 de 2016. Els membres dels Consell Rector en resten assabentats.
3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA SEU ELÈCTRONICA DEL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILA-SECA, I APROVACIÓ INICIAL DEL
SEU REGLAMENT.

Pren la paraula la presidència informant que és necessari, per normativa, que el Patronat
disposi de la seva pròpia seu electrònica i aquest és el tràmit formal requerit.
El Sr. Miñambres pregunta per la seva entrada en vigor i la Sra. Masdeu informa que cal
completar el tràmit dels 30 dies d’informació pública i la resta de tràmits requerits.

La regidora Sra. Sánchez pregunta si es pot fer alguna proposta o esmena a la mateixa.
Se li informa que es podrà fer durant el termini d’informació pública.
Finalitzades les intervencions, el president sotmet a l’aprovació del Consell Rector del
Patronat Municipal de Música la següent proposta d’acord.

Acord de creació de la seu electrònica del Patronat Municipal de Música de
Vila-seca i aprovació inicial del seu reglament.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
defineix en el seu article 10.1 la seu electrònica com aquella adreça disponible per als
ciutadans, a traves de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual, gestió i
administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en
l'exercici de les seves competències; així mateix, l'esmentat article en el seu apartat 3
estableix que cada administració pública determinarà les condicions i instruments de
creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial,
responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.
En tot cas haurà de garantir-se la identificació del titular de la seu, així com els mitjans per
a formular queixes i suggeriments.

Per a l'execució de les seves competències, la legislació reconeix als ajuntaments, com a
ens locals dotats de personalitat jurídica i d'autonomia, la potestat reglamentària (article
4.1 lletra a de la LRBRL), a materialitzar mitjançant l'aprovació d'ordenances i reglaments
(article 49 de la LRBRL).
En aquest marc normatiu, amb la finalitat de crear i definit les característiques de la seu
electrònica del Patronat Municipal de Música de Vila-seca, s'ha redactat el Reglament d'ús
i funcionament de la Seu Electrònica del Patronat Municipal de Música de Vila-seca.

Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 8è. apartat n) dels estatuts
del Patronat i vista la proposta de la presidència, el Consell Rector adopta, per unanimitat
dels assistents, els següents acords:
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PRIMER.- Crear la seu electrònica del Patronat Municipal de Música de Vila-seca.

SEGON.- Aprovar inicialment el Reglament d'ús i funcionament de la Seu electrònica del
Patronat Municipal de Música de Vila-seca.

TERCER.- Sotmetre l'esmentat Reglament regulador a informació pública per un termini
de 30 dies per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant un anunci
publicat al BOP de Tarragona, en el DOGC i en el taulell d'anuncis del Patronat.

QUART.- En cas que durant aquest període no es presenti cap reclamació o al·legació,
l'acord d'aprovació inicial que, si s'escau, s'adopti esdevindrà definitiu, amb la consegüent
publicació del text íntegre del Reglament en el BOP de Tarragona i una referència en el
DOGC.

4. APROVACIÓ DE CREACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILA-SECA I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU
REGLAMENT.
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
estableix en el seu article 24, que les administracions públiques han de crear registres
electrònics per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions.

En aquest marc normatiu, amb la finalitat de crear i definir les característiques del Registre
Electrònic del Patronat municipal de Música de Vila-seca, s'ha redactat el Reglament d'ús
i funcionament del Registre Electrònic del Patronat municipal de Música de Vila-seca.

Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 8è. apartat n) dels estatuts
del Patronat i vista la proposta de la presidència, el Consell Rector adopta, per unanimitat
dels assistents, els següents acords:
PRIMER.- Crear el Registre electrònic del Patronat municipal de Música de Vila-seca.

SEGON.- Assignar la responsabilitat, com a òrgan de la seva gestió, a la Secretaria del
Patronat.

TERCER.- Determinar que la data i hora oficial i els dies inhàbils als efectes de còmput de
terminis seran els que es fixen al Reglament d'ús i funcionament del Registre electrònic
del Patronat Municipal de Música de Vila-seca, i que en tot cas, seran els que figuraran a
la seu electrònica del Patronat.
QUART.- Aprovar inicialment el Reglament d'ús i funcionament del Registre electrònic del
Patronat Municipal de Música de Vila-seca.
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CINQUÈ.- Sotmetre l'esmentat Reglament regulador a informació pública per un termini
de 30 dies per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant un anunci
publicat al BOP de Tarragona, en el DOGC i en el taulell d'anuncis del Patronat.

SISÈ.- En cas que durant aquest període no es presenti cap reclamació o al·legació,
l'acord d'aprovació inicial que, si s'escau, s'adopti esdevindrà definitiu, amb la consegüent
publicació del text integre del Reglament en el BOP de Tarragona i una referència en el
DOGC.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI ESCOLAR CORRESPONENT AL CURS
ESCOLAR 2016-2017.
El Consell Escolar de l’Escola de Música i el Conservatori de Música de Vila-seca, en la
sessió ordinària de data 27 de juny de 2016 va adoptar l’acord d’aprovar el calendari
escolar pel curs 2016-2017 d’acord amb el document adjunt a aquesta proposta.

L’article 8.m) dels vigents estatuts del Patronat Municipal de Música de Vila-seca
estableix, entre les atribucions del Consell Rector, la de ratificar els documents aprovats
pel Consell Escolar del Centre en concordança amb les finalitats pròpies del Patronat.
El Consell Rector aprova, per unanimitat dels assistents, el calendari escolar del curs
acadèmic 2016-2017 que acompanya la documentació.
6. AFERS URGENTS.
No n’hi ha.

7. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.

I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 19,40 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària,

El president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé
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