ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 19 d’abril de 2016
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 19,05 a 19,20 h.
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvè, president
Sra. Cristina Campallo Martínez, vicepresidenta
Sra. Manuela Moya Moya
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. Jordi Camarasa Moreso
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Sra. Montserrat Masdéu Bultó, secretària-gerent
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez.
Excusa la seva assistència el Sr. Pere Segura Xatruch.
Obert l’acte per la Presidència, aquesta dóna la benvinguda a tots els membres i 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 12 DE
NOVEMBRE DE 2015.
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat dels membres assistents a la reunió a
què fa referència l’acta que ara s’aprova.
2.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA DE
NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR.
Es posa en coneixement de la Comissió Executiva els nomenaments efectuats pel ple de
l’Ajuntament de Vila-seca de 22 de desembre de 2015 dels membres al Consell Rector
d’acord amb els nous estatuts del Patronat, que s’han incorporat avui a la Comissió
Executiva i de la resta de membres que encara no havien estat nomenats. Els membres
de la Comissió Executiva en resten assabentats.
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3.- APROVACIÓ DELS CRITERIS I OFERTA DE PLACES ESCOLARS PER AL CURS
2016-2017 A L’ESCOLA DE MÚSICA I AL CONSERVATORI.
Atès que és preceptiva l’aprovació dels criteris per a l’admissió d’alumnes a l’Escola de
Música i al Conservatori Professional per al curs acadèmic 2016-2017 aquests seran els
següents:


L’admissió d’alumnes al programa de Sensibilització (5 i 6 anys d’edat) serà, com a
màxim, el que estableix l’oferta de places per al curs 2016–17. Per al curs de
“Sensibilització I” es limita a 15 places. En el cas del curs “Sensibilització II”,
l’adjudicació de les places es farà després de conèixer el nombre d’alumnes que
promocionen des del curs anterior. L’adjudicació de places d’aquest programa de
Sensibilització es farà atenent l’ordre de recepció de les preinscripcions, aplicant-hi el
següent ordre de prelació:
1) preinscrits empadronats al municipi de Vila-seca
2) preinscrits de fora de Vila-seca amb algun germà o germana al centre
3) resta de preinscrits.



El nombre d’alumnes admesos als programes Bàsic i Avançat serà el que resulti
d’afegir als alumnes ja matriculats al centre, i que vulguin continuar els estudis, el
nombre d’alumnes fins a arribar al màxim que s’estableix per cada curs en l’oferta de
places. L’admissió d’alumnes nous a aquests programes es farà d’acord amb els
resultats de les proves d’admissió que s’estableixen per al dijous 12 de maig.
L’adjudicació de places d’aquests programes es farà durant el mes de juliol, després
de conèixer els resultats de les avaluacions de juny i un cop finalitzada la matriculació
dels alumnes del curs anterior. En tot cas, l’oferta concreta de les places de cada
especialitat dependrà del nombre d’hores que es pugui disposar sense comportar cap
increment respecte a les actuals hores de professorat.



L’admissió dels alumnes als diferents cursos de Grau Professional serà el que
s’estableix en aquest document per a cada curs. L’admissió a aquest programa es farà
d’acord amb els resultats de les proves d’admissió que el Departament d’Educació
estableix a finals de maig. La resolució de les admissions es farà durant el mes de
juny. En tot cas, l’oferta concreta de les places de cada especialitat dependrà del
nombre d’hores que es pugui disposar sense comportar cap increment respecte a les
actuals hores de professorat.

OFERTA DE PLACES ESCOLARS PER AL CURS ACADÈMIC 2016–2017
ESCOLA DE MÚSICA
Curs

Places

Grups Llenguatge Musical

Sensibilització I

15

1

Sensibilització II

25

2
2

Iniciació

42

3

Bàsic 1r

44

3

Bàsic 2n

32

2

Avançat 3r

29

2

Avançat 4t

41

3

Total alumnes / grups

228
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CONSERVATORI PROFESSIONAL
Curs

Places

Grups Llenguatge Musical

Primer

30

2

Segon

33

2

Tercer

27

2

Quart

30

2

Cinquè

24

2

Sisè

28

2

Total alumnes / grups

172
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Per tot això, la Comissió Executiva adopta, per unanimitat dels assistents, el següent
acord:
PRIMER.- Aprovar els criteris d’admissió d’alumnes a l’Escola de Música i el Conservatori
Professional de Vila-seca per al proper curs acadèmic 2016–2017, especificats
anteriorment.
SEGON.- Aprovar l’oferta de places per al curs acadèmic 2016–2017 que es recull en
aquest document.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 19,20 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària,

Montserrat Masdeu Bultó

Signat electrònicament per Aplicació Seu ElectrÃ²nica del Patronat de mÃºsica de Vila-seca
Data: 2016.11.30 13:20:16 GMT+01:00
Raó: AutenticaciÃ³ del document electrÃ²nic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

El president del patronat,

Josep M. Pujals i Vallvé

3

