ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 21 de novembre de 2017
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 08.00 a 08.15 h.
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvè, president
Sr. Francisco J. Almazán de la Paz en sustitució de la Sra. Cristina Campallo Martínez
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Pere Segura Xatruch
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez en sustitució de la 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 F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Sra. Montserrat Masdéu Bultó, secretària delegada
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor delegat
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez.
Excusen l’assistència:
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
La Presidència obre l’acte i es dóna tractament als 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 20
D’ABRIL DE 2017.
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat dels membres assistents.
2. ASSUMPTES ECONÒMICS
2.1 APROVACIÓ EN PRIMERA INSTÀNCIA, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST,
PLANTILLA-RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL
DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2018.
La presidència informa que el pressupost que es sotmet a aprovació està en la mateixa línia
dels darrers exercicis: contenció en personal, despeses corrents limitades als serveis
educatius, despeses en inversions a les necessàries en ordre de prioritat per garantir la
correcta realització del serveis del Patronat –renovació i/o actualització d’equips informàtics,
instruments docents, millora d’instal·lacions de l’edifici...–, d’acord amb les línies d’actuació
en l’àmbit econòmic finances pel pressupost del 2018, l’objectiu de mantenir l’equilibri
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pressupostari i vetllar pels terminis amb els proveïdors, entre d’altres i totes les que es
recullen a l’expedient.
En aquest punt s’incorpora el Sr. Solórzano.
La Sra. Sánchez pregunta a què fa referència material informàtic.
El president respon que cal actualitzar ordinadors, aplicatius, millora xarxa wifi què es volia
realitzar en el pressupost del 2017 però no s’ha arribat a temps.
La Sra. Sánchez pregunta si hi ha un apartat de beques, pels 400 € que apareixen.
El president respon que fa referència a les beques que s’atorguen als alumnes del Concurs
de Guitarra, per exemple per assistir al curs d’estiu.
La Sra. Sánchez diu si no es pot ampliar aquest supòsit.
El president respon què no està previst.
El Sr. Ramírez diu que el sentit del seu vot serà l’abstenció perquè és un pressupost repetitiu
dels anys anteriors, hi havia d’haver una millora que no s’ha produït. S’incrementa al voltant
d’un 3% i ni s’ha fet cap intent de millorar el pressupost.
El president explica que l’increment es produeix perquè tot i que el conserge es jubila al
gener, s’ha mantingut la dotació durant tot l’any i també per la necessitat de proveir, per
concurs públic, el contracte de vigilància i consergeria.
La Sra. Sánchez i el Sr. Ramírez pregunten perquè es fa una contractació externa.
El president explica que cal fer-ho perquè la situació actual és què només hi ha una persona
per aquest servei, tot i què té una jornada ampliada. Amb el contracte que es licitarà es
preveu que hi hagi 2 persones al mateix temps per cobrir les necessitats.
El Sr. Basterrechea diu que el sentit del seu vot serà l’abstenció perquè el pressupost és
igual al de l’any anterior i que el seu grup volia una disminució de l’aportació municipal.
Tot seguit se sotmet a aprovació la següent proposta:
Vista la documentació que conforma la proposta del Pressupost del Patronat Municipal de
Música de Vila-seca per a l’exercici de 2018; tenint en compte els informes preceptius, i
d’acord amb el que es disposa a l’article 14, apartat a) dels vigents estatuts del Patronat de
Música de Vila-seca, on es fa constar que una de les funcions de la Comissió Executiva és
“aprovar en primera instància i elevar al Consell Rector la proposta de pressupost del
Patronat”, la Comissió Executiva del Patronat adopta, amb l’abstenció dels membres
senyors i senyores Juan A. Ramírez, Elisabet Sánchez, Mikel A. Basterrechea i el vot a
favor dels membres senyores i senyors Manuela Moya, Pere Segura, R. Esmeralda Núñez,
Francisco J. Almazán, Miguel A. Almansa, Robert Rodríguez i Josep M. Pujals, els següents
acords:
PRIMER. APROVAR, en primera instància, el Pressupost del Patronat Municipal de Música
per a l’exercici de l’any 2018, per un import equilibrat global de 2.013.000,00 euros, d’acord
amb el detall de l’Estat de despeses i ingressos que figura a l’expedient, i que resumit per
capítols és el següent:
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RESUM PER CAPÍTOLS - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST 2018
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Impostos directes
0,00 euros
Capítol 2
Impostos Indirectes
0,00 euros
Capítol 3
Taxes i altres ingressos
371.670,39 euros
Capítol 4
Transferències corrents
1.641.229,61 euros
Capítol 5
Ingressos patrimonials
100,00 euros
suma
2.013.000,00 euros
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6
Alienació d’Inversions reals
0,00 euros
Capítol 7
Transferències de capital
0,00 euros
Capítol 8
Actius financers
0,00 euros
Capítol 9
Passius financers
0,00 euros
suma
0,00 euros
TOTAL INGRESSOS
2.013.000,00 euros
DESPESES
C) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Despeses de Personal
1.465.740,00 euros
Capítol 2
Desp. En Béns corrents i Serveis
411.840,00 euros
Capítol 3
Despeses Financeres
1.220,00 euros
Capítol 4
Transferències corrents
400,00 euros
Capítol 5
Fons de Contingència i altres imprevistos
0,00 euros
suma
1.879.200,00 euros
D) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6
Inversions reals
133.800,00 euros
Capítol 7
Transferències de capital
0,00 euros
Capítol 8
Actius financers
0,00 euros
Capítol 9
Passius financers
0,00 euros
suma
133.800,00 euros
TOTAL DESPESES
2.013.000,00 euros
SEGON. D’acord amb el que estableixin les bases d’execució del pressupost municipal,
declarar ampliable el crèdit de les aplicacions pressupostàries de despesa que figuren a
continuació, d’acord amb el nivell d’ingressos reconeguts, respectivament, en els conceptes
que s’assenyalen:
Aplicacions pressupostàries ampliables
32600.22608 -Activitats complementàries
docents
32600.22610 –Activitats de divulgació i cultura
musical
32600.22611 -Activ. agrupacions+intercanvis
culturals
32600.22613 –Cursos d’Estiu i Màster classes
32600.34000 –Desp. d’administració financera

Contrapartida: Conceptes d’Ingrés, s/imports
adscrits en el Quadre de Finançament
[39915] + [40000]
[34990] + [39912] + [40000] + [47000]
[39918] + [40000] + [46503] + [46101]
[39911]
[52001] + [40000]
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TERCER. Respecte de les Vinculacions jurídiques dels crèdits pressupostaris, ACORDAR
que :
Amb caràcter general, s’aplicarà la vinculació jurídica dels crèdits del pressupost de despeses
que figura a les Bases d’execució del Pressupost municipal. Respecte de la classificació
Econòmica, el Capítol, (1 dígit) i respecte de la classificació per Programes, l’ Àrea de
Despesa (1 dígit).
QUART. APROVAR, en primera instància, la plantilla - relació de llocs de treball del
personal del Patronat Municipal de Música per a l’any 2018 amb el detall que figura a
l’expedient, la qual quedarà integrada en la plantilla general de l'Ajuntament.
CINQUÈ. APROVAR, en primera instància, les taules salarials i retribucions del personal
del Patronat Municipal de Música per a l’any 2018, d’acord amb el detall que figura a
l’expedient.
SISÈ. ELEVAR al Consell Rector l’expedient del Pressupost del Patronat Municipal de
Música de Vila-seca corresponent a l’exercici 2018, per a la seva aprovació inicial i posterior
elevació a l’Ajuntament de Vila-seca per a la seva aprovació definitiva i integració en el
Pressupost General Municipal per a 2018.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 08.15 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària,

El president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé

Signat electrònicament per Aplicació Seu ElectrÃ²nica del Patronat de mÃºsica de Vila-seca
Data: 2018.10.03 11:35:28 GMT+01:00
Raó: AutenticaciÃ³ del document electrÃ²nic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

4

