ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 19 de febrer de 2019
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 19.15 a 19.30 h.
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvé, president
Sra. Àngels Poblet Antonio
Sr. Francisco J. Almazán de la Paz en substitució de la 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 E. Rodríguez Fibla
Sra. Montserrat Masdeu Bultó
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Excusen l’assistència:
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez.
La Presidència obre l’acte i es dóna tractament als punts que figuren a l’ordre del dia
d’aquesta sessió.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS, DE DATA
30–05–2018 I 28–12–2018.
S’aproven les actes de la sessions de 30-05-2018 i 28-12-2018 per unanimitat dels
membres assistents.
2. ASSUMPTES ECONÒMICS.
2.1. APROVACIÓ EN PRIMERA INSTÀNCIA, SI 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 2019.
El president informa que aquest pressupost que es presenta a aprovació és en continuïtat
del de 2018.
Com a fets destacables en Capítol 1 hi ha la jubilació dels Srs. Miguel Ángel Sanz i
Joaquim Vives. També en el capítol d’inversions s’ha suprimit l’import destinat a la
reparació del piano Steinway a efectes de estudiar la millor proposta per aquest fet.
S’ha de fer esment a la disminució de 1 h lectiva pel personal docent i a l’increment de
l’1,75% de la Llei de Pressupostos del 2018 que s’incorpora a les retribucions del 2019.
Continua dient que, com ja saben, la major despesa del pressupost és el Capítol 1 i el
manteniment en la despesa corrent. Pel que fa a les inversions es mantenen els 80.000€
previstos i pel que fa a aportacions són les mateixes: Diputació de Tarragona, Generalitat
de Catalunya, basada en el darrer conveni del 2016-2017, i Ajuntament.
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El Sr. Basterretchea pregunta sobre qui es farà càrrec de si la Generalitat disminueix
l’aportació i si serà l’Ajuntament.
El president respon que no es previsible una disminució sinó un increment i que hi ha una
part de l’aportació que ja no s’ha derivat al pressupost del Patronat. Tots els conservatoris
estan en la mateixa situació d’espera.
La Sra. Sánchez pregunta per com es decideixen les retribucions del personal.
El president informa que s’està negociant amb la representació dels treballadors i que ja
es va informar que es veia difícil un increment de retribucions. L’increment del 2018 és
l’aplicat per la Llei de Pressupostos.
La Sra. Sánchez diu que la representació dels treballadors han anat a parlar amb ella i
ella pregunta si es parla amb els treballadors quan es fan pressupostos.
El president diu que hi ha en marxa una negociació col·lectiva pel conveni i es mantenen
reunions quinzenals.
La Sra. Sánchez pregunta com es pensa fer la despesa dels 80.000 €.
El president diu que es té en compte les demandes del claustre de professors sobre
aplicacions informàtiques, instruments...
La Sra. Sánchez pregunta si és una petició del claustre o del personal laboral.
El Sr. Ramírez pregunta si el conveni del Patronat és diferent del de l’Ajuntament.
El president informa que es volen atendre totes les peticions que fa el personal docent, I
què el conveni és propi del Patronat per les caràcterístiques específiques del servei
educatiu.
La Sra. Sánchez diu que el 2012 hi ha haver retallades de personal molt importants que
van suposar acomiadaments i si recuperaran els llocs de treball.
El president recorda que es va reduir personal interí i que es va intentar que aquest
personal trobés feina i alguns tenien jornades parcials en altres centres educatius. Si s’ha
reincorporat, per exemple, la professora Anna Mor, com a resultat de la reducció de l’hora
lectiva.
La Sra. Sánchez insisteix en si es recuperarà la feina.
El president respon novament que la modificació de la jornada lectiva ha suposat noves
contractacions i pel 2020 es preveu una nova reducció de jornada lectiva de 20 a 19 h
lectives setmanals.
En aquest punt s´incorpora la Sra. Àngels Poblet.
Finalitzat el debat, es sotmet a aprovació la proposta de la Presidencia.
Atès que s’ha confeccionat el pressupost del Patronat Municipal de Música de Vila-seca
per a l’exercici de 2019, que conté l’estat de despeses amb el detall dels crèdits
necessaris per atendre les obligacions derivades dels serveis propis del Patronat, i el
detall dels ingressos amb l’estimació dels recursos que es preveuen liquidar durant
l’exercici.
Atès que aquest pressupost es troba equilibrat, sense dèficit inicial i compleix el principi
d’estabilitat pressupostària. Tanmateix s’ha tingut present l’article 29 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera pel que fa al
marc pressupostari plurianual.
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Atès que la configuració de l’actual pressupost s’ajusta a l’estructura pressupostària
determinada per l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Vist que a l’expedient hi consta la relació de llocs de treball i el quadre de retribucions del
personal al servei del Patronat.
Vist l’informe de control intern de la Intervenció Municipal núm. 12-2019-065, en data 1402-2019.
Vist l’article 14.a) dels estatuts del Patronat estableix que és funció de la Comissió
Executiva aprovar en primera instància i elevar al Consell Rector la proposta de
Pressupost.
Per tot això, i fent ús de les facultats que m’atorga l’article 53.1.g) del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i
la legislació vigent, la Comissió Executiva adopta, amb el vot en contra de la senyora
Elisabet Sánchez, l’abstènció dels senyors Juan Antonio Ramírez, Ander Mikel
Basterretchea i Robert Rodríguez i els vots a favors de les senyores i senyors Àngels
Poblet, Francisco J. Almazán, Pere Segura, Lucia Teruel, Rosa E. Núñez i Josep M.
Pujals el següent acord:
Primer. APROVAR en primera instància el pressupost del Patronat Municipal de Música,
per tal de donar cobertura als objectius d’estabilitat pressupostària.
Segon. DECLARAR les partides de despeses ampliables amb la suma dels conceptes
d’ingressos següents:
Aplicacions pressupostàries ampliables

Contrapartida: Conceptes d’Ingrés, s/imports adscrits en el Quadre
de Finançament

32600.22608 Activitats complementàries docents

[39915] + [40000]

32600.22610 Activitats de divulgació i cultura musical [34990] + [39912] + [40000] + [47000]
32600.22611 Activ. agrupacions+intercanvis culturals

[39918] + [40000] + [46503] + [46101]

32600.22613 Cursos d’Estiu i Màster classes

[39911]

32600.34000 Desp. d’administració financera

[52001] + [40000]

Tercer. APROVAR la relació de llocs de treball per a l’any 2019 i el quadre de retribucions
que contempla una estimació de costos per la contractació de personal tècnic auxiliar C2
de l’àrea econòmica.
Quart. ELEVAR el present pressupost del Patronat Municipal de Música de Vila-seca per
a l’exercici de 2019 al Consell Rector per a la seva tramitació i aprovació.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 19.30 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària,

El president del Patronat,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé
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