ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 20 de setembre de 2016
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 19,05 a 19,25 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. Jordi Camarasa Moreso
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Alberto Miñambres Moran
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sra. Maria José Pereira Pina
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sr. Andreu Faro Lalanne
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. Josep Tarragó Casanova
Sr. Xavier Graset Forasté
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 20 DE
JULIOL DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat dels assistents.
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2. DESPATX OFICIAL.
Es dóna compte dels decrets dictats per la presidència des de la darrera sessió celebrada,
del núm. 059 al núm. 075 de 2016. Els membres dels Consell Rector en resten
assabentats.
3. APROVACIÓ EN PRIMERA INSTÀNCIA, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PER A
L’ANY 2017 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE LES TAXES I
TARIFES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS DOCENTS
MUNICIPALS (ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI PROFESSIONAL DE
MÚSICA).
En aquest punt s’incorpora a la reunió el Sr. Adolf Quetcuti.
El president informa als membres del Consell Rector que, com a novetat, cal destacar la
possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis, els mesos de juliol i
octubre, una antiga reivindicació de l’AMPA que no havia estat possible atendre fins ara
per la situació cojuntural.
La Sra. Sánchez pregunta si el fraccionament pot ser més a conveniència de la família si
es consulta amb el centre. El president respon que només es contempla fer-ho en dos
pagaments; fins ara només era possible un fraccionament més flexible a través d’un
conveni amb una entitat bancària.
El Sr. Miñambres diu que, en el passat, havia provocat la dificultat de cobrament d’algun
termini si l’alumne abandonava el centre abans de la finalització del curs.
La Sra. Sánchez diu que cal reclamar els imports de subvenció pendents de pagament a
la Generalitat i que si l’alumne, a més de l’esforç en l’estudi ha de fer-ho també en el
pagament, només aquesta situació fa que el seu vot sigui negatiu. El president respon que
existia la possibilitat del fraccionament a través del conveni amb l’entitat bancària. La Sra.
Sánchez diu que tot i així, existia un interès bancari. El president recorda que si el
pagament es feia en tres terminis no hi havia interès.
La Sra. Sánchez insisteix novament en que cal reclamar a la Generalitat els imports de les
subvencions pendents de percebre. El president diu que que s’està fent.
El Sr. Basterretxea diu que cap ciutadà de Vila-seca hauria de pagar atès que
l’Ajuntament ja hi aporta diners. El president recorda que l’acord és la participació
aproximada del 33% del cost entre la Generalitat, l’Ajuntament i la família. Que es percep
a més d’una subvenció de la Diputació perquè Vila-seca dóna servei a alumnes del Camp
de Tarragona que d’altra manera no podrien assumir els conservatoris de la Diputació.
La Sra. Sánchez pregunta per la diferència en la bonificació entre les famílies nombroses i
les monoparentals. El president informa que l’ordenança fiscal que se sotmet a aprovació i
que consta a l’expedient no contempla cap bonificació per les famílies monoparentals i
que per error es va trametre una proposta de treball que no era la definitiva. Quant a les
monoparentals s’està estudiant si és possible per un altre exercici.
El Sr. Miñambres pregunta si als instituts s’aplica la bonificació a les famílies
monoparentals.
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El Sr. Quetcuti informa que els instituts són públics i, per tant, no té cost per les famílies.
La Sra. Sánchez diu que és una discriminació.
El Sr. Basterretxea diu que són ensenyaments no reglats i no obligatoris i que no porten a
fer carrera.
El Sr. Solórzano intervé per aclarir que efectivament no són obligatoris però si són
ensenyaments reglats.
Finalitzades les intervencions, el president sotmet a l’aprovació del Consell Rector del
Patronat Municipal de Música la següent proposta d’acord:
El document “Línies d’Actuació en l’ àmbit econòmic financer dins del Pressupost de
2016” defineix els eixos bàsics d’actuació dins d’un context de contenció pressupostària i
concreta com a prioritats bàsiques i línies d’actuació : a) Garantir la suficiència econòmica,
la viabilitat futura de la institució i l’aplicació de polítiques d’austeritat que facin possible la
prestació dels serveis d’ensenyaments musicals a través de l’Escola de Música i del
Conservatori de Grau Professional, i b) Prioritzar els esforços per mantenir la qualitat dels
serveis educatius que s’imparteixen a l’Escola de Música i al Conservatori.
En aquest context , prenent com a referència els drets reconeguts i recaptats durant l’exercici
corrent, juntament amb les previsions d’alumnes del proper curs 2017-2018 així com les
informacions de que es disposa, en aquests moments, pel que fa a aportacions provinents
de les diverses Administracions Públiques, es proposa, amb caràcter general, mantenir
sense increments l’aplicació de les tarifes de matrícules respecte a les de l’exercici vigent, tot
i que s’incorporen a l’ordenança algunes tarifes noves per donar cobertura a noves
situacions i regular de manera adequada les diverses activitats formatives de caire
complementari que es puguin dur a terme per l’Escola de Música i el Conservatori de Grau
Professional.
Les modificacions i variacions que es proposen respecte al redactat vigent de l’ordenança
fiscal núm. 21, es concreten de manera resumida en :


1/ Escola de Música.- Pel que fa als ensenyaments reglats i no reglats de nivell elemental,
les tarifes es mantenen sense cap increment respecte a les de l’actual exercici, i es
defineixen els ensenyaments que els alumnes podran matricular amb caràcter no oficial
(punt 3.1.2.).



2/ Pel que fa als ensenyaments oficials del Conservatori de Grau Professional, les tarifes
es mantenen sense cap increment respecte a les de l’actual exercici, tot i que s’incorpora la
tarifa de 358 € per “Complement per assignatura pendent individual de 30h”, atès que per
omissió no figurava en el redactat actualment vigent.



3/ En relació a les assignatures optatives de lliure oferta per part del centre, s’incorpora la
assignatura “Literatura Musical”, amb una tarifa de 50 €, i es mantenen la resta de les
taxes independents del preu global del curs per a cadascuna de les assignatures optatives
i les condicions de mínims i màxim d’alumnes per poder-les impartir.



4/ Pel que fa a les taxes administratives, no tenen cap variació.
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5/ Terminis i modalitats de pagament.- S’afegeix l’apartat 3.1.5.2. on s’indica que
opcionalment, es podrà demanar el fraccionament de pagament en dos terminis de les
matrícules i preus establerts pels serveis educatius de caràcter regular ( curs escolar)
inclosos en el quadre de tarifes dels apartats 3.1.4.A/ i 3.1.4. B/ , quan l’ import total a
pagar per alumne superi els 500,00 euros.
El primer pagament, inclourà les taxes administratives i el 60% de l’ import total de la
matrícula del curs, i es farà efectiu en el moment de formalitzar la matrícula mitjançant
ingrés efectuat en el compte bancari que el Patronat indiqui. El segon pagament,
equivalent al 40%. % restant es farà mitjançant càrrec domiciliat al compte bancari del
subjecte passiu, dins del període establert, entre el dies 20 i 30 d’octubre.
No es podran fraccionar els conceptes per: a) taxes administratives, b) prova d’accés al
grau professional, c) matricula d’assignatures aïllades, ni d) els conceptes inclosos en els
apartats d’altres activitats formatives. En aquests supòsits, els pagaments s’efectuaran
dins del període establert per a cada cas, mitjançant ingrés efectuat en el compte bancari
que el Patronat indiqui, llevat de les taxes per certificats ordinaris i per autentificació de
fotocòpies que es podran pagar en efectiu.



6/
S’amplia l’apartat 3.2. relatiu a “Altres activitats formatives i de caràcter
complementari”.- Aquest apartat inclou qualsevol altre ensenyament o servei, curs
monogràfic o especial, o activitat complementària que s’organitzin per l’EM o el CGP o pel
propi Patronat, d’acord amb les condicions econòmiques i d’admissió que, en cada cas,
aprovi el Patronat de Música.
Amb caràcter general, el cost total de les inscripcions, matrícules i resta de preus
establerts per a activitats formatives complementàries o de caràcter extraordinari, es
liquidaran en un sol pagament en el moment de formalitzar la matrícula, abans d’iniciar
l’activitat, mitjançant ingrés efectuat en el compte bancari que el Patronat indiqui.,
aplicant-se les “Tarifes per altres activitats formatives” que figuren en l’apartat 3.2.2.



7/ Bonificacions a membres de famílies nombroses.- Els alumnes que siguin membres de
família nombrosa, sigui quina sigui la seva categoria, gaudiran d’una bonificació del 40 per
cent dels imports per matrícula, sempre que complint les condicions del punt 3.3.2., es
formalitzi matrícula d’ensenyaments musicals a un dels programes d’ensenyaments
musicals següents:
b.1.Escola de Música: Programa de Sensibilització, Programa Bàsic, Programa Avançat
b.2.Conservatori Grau Professional: Programa oficial de Grau Professional de LOE.
En queden exclosos la resta de supòsits, entre ells, el Programa d’Afeccionats.
Es formula, doncs, proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm. 21 a aplicar a partir
de l’exercici de 2017 corresponent a les taxes pels ensenyaments musicals que
imparteixen l’Escola de Música i el Conservatori de Grau Professional de Vila-seca.
Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 8è. apartat l) dels estatuts
del Patronat i vista la proposta de la presidència, el Consell Rector adopta, amb els vots a
favor dels membres senyors i senyores Cristina Campallo, Manuela Moya, Pere Segura,
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Lucía Teruel, Rosa E. Núñez, Robert Rodríguez, Joan Olivella, Josep Toquero, Alberto
Miñambres, Montserrat Garcia, Xavier Fort, M. José Pereira, Adolf Quetcuti, Andreu Faro
i Josep M. Pujals i els vots en contra dels membres senyors i senyores Juan Antonio
Ramírez, Elisabet Sánchez, Ander M. Basterretxea i Jordi Camarasa, el següent acord:
Primer.- Aprovar, en primera instància, la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 21
reguladora de les taxes per serveis i ensenyaments especials musicals a establiments
docents municipals, que fa referència a les tarifes que s’aplicaran per a l’exercici de 2017,
d’acord amb el redactat presentat, que s’adjunta com annex núm.1 de l’acta. Les tarifes
per matrícula a ensenyaments reglats i no reglats tindran efecte pel curs escolar 20172018, per ensenyaments musicals que s’imparteixen a l’Escola de Música i al
Conservatori de Grau Professional. La resta de tarifes seran d’aplicació amb efectes des
del dia 1 de gener de 2017.
Segon.- Elevar el present acord a l’Ajuntament, per a la seva tramitació i aprovació
definitiva.
4. AFERS URGENTS.
No n’hi ha.
5. TORN OBERT DE PARAULES.
Intervé el Sr. Basterretxea per dir que es va dir que les sales d’assaig del soterrani eren
gratuïtes i que no és així; que li han dit que es cobra 250€ de fiança i 100 € setmanals.
Respon el Sr. Toquero per dir que les aules d’assaig les gestiona la regidoria de Joventut i
que no són certs aquests imports, que estan fixats a través de l’ordenança fiscal
corresponent i són 100 € de fiança que es retornen en deixar els assajos i que no es
cobra cap quantitat en concepte de lloguer.
La Sra. Sánchez pregunta com ha anat la matrícula d’enguany. Respon el director, Sr.
Solórzano que, a falta d’alguna concreció, ha estat satisfactòria; és una matrícula estable
al voltant del 380-390 alumnes.
La Sra. Sánchez pregunta si es manté la plantilla de personal o hi ha variaciones. El
director informa que es manté igual que el curs anterior.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 19,25 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària,

El president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé
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