ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 30 de maig de 2018
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 14.00 a 14.15 h.
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvè, president
Sra. Àngles Poblet Antonio
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez en sustitució de la 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
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Sra. Montserrat Masdéu Bultó, secretària delegada
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez.
Excusen l’assistència:
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 21 DE
NOVEMBRE DE 2017.
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat dels membres assistents.
2. APROVACIÓ DELS CRITERIS I OFERTA DE PLACES ESCOLARS PER AL CURS
2018-2019 A L’ESCOLA DE MÚSICA I AL CONSERVATORI PROFESSIONAL.
La presidència diu que aquesta aprovació és un tràmit preceptiu que cal dur a terme cada
anys als efectes saber les places escolars de què es disposa i el criteris per l’accés i dóna
la paraula al Sr. Solórzano, director del Conservatori.
El Sr. Solórzano explica que la proposta que es sotmet a aprovació és la mateixa que la
del curs anterior; es treballa en la projecció dels nivells d’un curs a l’altra per saber el
nombre d’alumnes que poden accedir al centre, garantint la plaça als alumnes actuals. El
nombre màxim d’alumnes a l’Escola de Música és de 218 i de 180, màxim establert pel
Departament d’Ensenyament, pel grau professional al Conservatori. És una situació
realista i la xifra màxima que subvenciona el departament i també ho és estratègicament
com a centre docents d’ensenyaments musicals.
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Pel que fa als grups de Llenguatge musical no hi variacions: es manté la ratio de 15-16
alumnes per classe i 2 línies per curs.
Pel que fa a la resta de criteris es mantenen els mateixos d’anys anteriors. Quan a l’Escola
de Música, els grups de sensibilització 1 ( 5 anys) i sensibilització 2 (6 anys) tenen accés
preferents les famílies empadronades al municipi.
La Sra. Sánchez pregunta quines són les dades preinscripció de Sensibilització 1 i 2 en
aquests moment.
En aquest punt s’incorpora la Sra. Àngels Poblet.
El director manifesta la seva preocupació per la davallada en les preinscripcions a
Sensibilització 1. Les família encaren l’accés al curs d’iniciació perquè ja s’estudia
l’instrument.
La Sra. Sánchez pregunta què succeeix si hi ha més preinscripcions que places
disponibles i si algú que es queda sense accedir.
El director diu què a Sensibilització 1 es preveu un major increment però finalment no
s’ha produït.
A continuació es sotmet a aprovació la proposta següent.
Vist l’informe emès per la Direcció del Conservatori de data 17-05-2018 que recull els
criteris que conformen la proposta i què són 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 2018–19. 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’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.



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.
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OFERTA DE PLACES ESCOLARS PER AL CURS ACADÈMIC 2018–2019
ESCOLA DE MÚSICA
Curs
Places
Grups Llenguatge Musical
Sensibilització I
Sensibilització II
Iniciació
Bàsic 1r
Bàsic 2n
Avançat 3r
Avançat 4t
Total alumnes / grups

15
20
45
33
36
43
26
218

1
2
3
2
3
3
2
16

CONSERVATORI PROFESSIONAL
Curs
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè
Total alumnes / grups

Places
33
33
29
29
27
29
180

Grups Llenguatge Musical
2
2
2
2
2
2
12

Vist l’article 14.b dels Estatuts del Patronat Municipal de Música de Vila-seca que
estableix que correspon a la Comissió Executiva del Patronat l’aprovació de l’oferta de
places escolars en els centres docents del Patronat.
En virtut les atribucions assignades a aquesta presidència pel nomenament del Ple de
l’Ajuntament de Vila-seca, de 10 de juliol de 2015, de designació del president del
Patronat i els Estatuts del Patronat.
De conformitat amb el previst a l’article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m´han estat conferides per la legislació vigent,
la Comissió Executiva del Patronat Municipal de Música de Vila-seca adopta, per
unanimitat dels membres presents, els següents acords:
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 2018–2019,
especificats anteriorment.
SEGON. APROVAR l’oferta de places per al curs acadèmic 2018–2019 que es recull en
aquest document. Pel que fa al nombre de grups de Llenguatge Musical, aquests
s’ajustaran a les necessitats reals del servei i al nombre definitiu d’alumnes matriculats.
TERCER. NOTIFICAR aquests acords a la Direcció del Conservatori.
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QUART. DONAR compte d’aquest acord al Consell Rector del Patronat en la propera
sessió.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 14.15 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària,

Montserrat Masdeu Bultó
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El president,

Josep M. Pujals i Vallvé
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