ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 18 de novembre de 2016
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 20.05 a 20.15 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 Ramínez Rubio
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Robert Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Alberto Miñambres Moran
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sra. Maria José Pereira Pina
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària-gerent
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor
Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sr. Andreu Faro Lalanne
No hi assisteixen:
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Graset Forasté
Obert l’acte per la Presidència es tracten els punts que figuren a l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL DIA 11
D’OCTUBRE DE 2016.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2. DESPATX OFICIAL
2.1 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DICTADES
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
Es dóna compte dels decrets dictats per la presidència des de la darrera sessió
celebrada, del núm. 087 al núm. 102 de 2016. Els membres dels Consell Rector en
resten assabentats.
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3. ASSUMPTES ECONÒMICS.
3.1. APROVACIÓ INICIAL, 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 2017.
Pren la paraula el president per explicar el pressupost i especialment a l’apartat
d’inversions derivades d’assumir la cessió d’edifici.
El Sr. Miñambres pregunta si l’import de la partida de subministrament elèctric és el
correcte. El president respon que és el real i que es vol fer un estudi per cercar
fórmules per reduir la despesa.
Vista la documentació que conforma la proposta del Pressupost del Patronat Municipal
de Música de Vila-seca per a l’exercici de 2017; tenint en compte els informes
preceptius, i d’acord amb el que es disposa a l’article 8, apartats h) i k) dels vigents
estatuts del Patronat de Música de Vila-seca, on es fa constar que una de les funcions
del Consell Rector és “ aprovar inicialment el projecte de pressupost i elevar-lo a
l’Ajuntament...”, prèvia aprovació, en primera instància, per part de la Comissió
Executiva, el Consell Rector del Patronat adopta amb els vots a favor dels membres
senyors i senyores Cristina Campallo, Manuela Moya, Pere Segura, Lucía Teruel,
Rosa Esmeralda Núñez, Juan Antonio Ramírez, Robert Rodríguez, Jordi Camarasa,
Josep Toquero, Alberto Miñambres, Xavier Fort, M. José Pereira, Adolf Quetcuti i
Josep M. Pujals, i l’abstenció dels membres senyors i senyores, Elisabet Sánchez i
Ander M. Basterretxea, el següent acord:
Primer. APROVAR, en primera instància, el Pressupost del Patronat Municipal de
Música per a l’exercici de l’any 2017, per un import equilibrat global de 1.959.678,00
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:
RESUM PER CAPÍTOLS
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST 2017
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Impostos directes
Capítol 2
Impostos Indirectes
Capítol 3
Taxes i altres ingressos
Capítol 4
Transferències corrents
Capítol 5
Ingressos patrimonials
suma

0,00 euros
0,00 euros
369.332,00 euros
1.590.246,00 euros
100,00 euros
1.959.678,00 euros

suma

0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6
Alienació d’Inversions reals
Capítol 7
Transferències de capital
Capítol 8
Actius financers
Capítol 9
Passius financers

TOTAL INGRESSOS

1.959.678,00 euros

DESPESES
C) OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Despeses de Personal

1.432.350,00 euros
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Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

Desp. En Béns corrents i Serveis
361.900,00 euros
Despeses Financeres
2.038,00 euros
Transferències corrents
400,00 euros
Fons de Contingència i altres imprevistos
75.880,00 euros
suma
1.872.568,00 euros
D) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6
Inversions reals
87.110,00 euros
Capítol 7
Transferències de capital
0,00 euros
Capítol 8
Actius financers
0,00 euros
Capítol 9
Passius financers
0,00 euros
suma
87.110,00 euros
TOTAL DESPESES
1.959.678,00 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]

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, inicialment, la plantilla - relació de llocs de treball del personal del
Patronat Municipal de Música per a l’any 2017 amb el detall que figura a l’expedient, la
qual quedarà integrada en la plantilla general de l'Ajuntament.
Cinquè. APROVAR, inicialment, les taules salarials i retribucions del personal del
Patronat Municipal de Música per a l’any 2017, d’acord amb el detall que figura a
l’expedient.
Sisè. ELEVAR a l’Ajuntament de Vila-seca l’expedient de tramitació del Pressupost
del Patronat Municipal de Música de Vila-seca corresponent a l’exercici 2017, per a la
seva aprovació definitiva i integració en el Pressupost General Municipal per a
l’exercici de 2017.
4. APROVAR DECLARACIONS DE COMPATIBILITAT
4.1. APROVAR DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL SR.
FERNANDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Fernando Rodríguez Álvarez professor del
Conservatori Professional de Música de Vila-seca, demanant la compatibilitat per
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exercir una segona activitat en el sector privat com a professor de guitarra l’Escola
d’Arts Musicals Luthier de Barcelona.
Atès que el Sr. Fernando Rodríguez Álvarez té un contracte laboral amb jornada al
Conservatori de Vila-seca amb una dedicació de 37,50 hores setmanals en horari de
dimarts de 11,45 a 14,15h. i de 15,00 a 20,00h., dimecres de 11,00 a 15,00h. i de
16,00 a 20,00h., dijous de 11,45 a 15,00 i de16,00 a 20,00h., divendres de 10,45 a
12,45h., de 15,00 a 18,30h. i de 19,00 a 20,00h.i la dedicació a l’Escola d’Arts
Musicals Luthier de Barcelona serà de 4,15h hores setmanals que prestarà dilluns de
11,30 a 12,30h. i de 16,15 a 19,30h.
Vist l’informe del Director del Conservatori de Vila-seca en el que es posa de manifest
que l’activitat per la qual se sol·licita la compatibilitat és una activitat docent,
directament relacionada amb l’activitat principal que realitza al Conservatori de Vilaseca i que, d’acord amb la sol·licitud presentada pel Sr. Fernando Rodriguez Álvarez
no se solapen els horaris de dedicació a cada centre.
Atès que l’article 1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, estableix que l’àmbit d’aplicació
de dita llei comprèn el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses que en depenen.
Vist l’informe de la Secretaria del Patronat on s’exposen els supòsits en què es pot
autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit privat així
com el procediment i les condicions amb què es podrà autoritzar, es troben recollits
als articles 11 a 22 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.
Atès que l’òrgan competent per a efectuar la declaració de compatibilitat és el Consell
Rector del Patronat, com a màxim òrgan de govern de l’ens.
Així doncs, vistos els antecedents que s’acaben d’exposar i els fonaments legals, el
Consell Rector adopta, per unanimitat dels membres assistents, el següent acord:
Primer. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fernando Rodríguez Álvarez
professor de guitarra del Conservatori Professional de Vila-seca, per a l’exercici d’una
segona activitat en el sector privat a l’Escola d’Arts Musicals Luthier, el titular del qual
és la Sra. Alícia Alcalay Rosés
Segon. L’autorització de compatibilitat s’efectua en funció de la jornada completa que
efectua al Conservatori Professional de Vila-seca i de la jornada parcial l’Escola d’Arts
Musicals Luthier de Barcelona, que en còmput total que no supera el límit establert en
l’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 21/1987.
Tercer. La durada d’aquesta autorització s’estendrà fins al 31 d’agost de 2017.
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Intervenció del Patronat i a
l’assessoria laboral.
4.2. APROVAR DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL SR.
ANTONI JOSEP ALBURQUERQUE SUBIRATS
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Josep Alburquerque Subirats professor del
Conservatori Professional de Música de Vila-seca, demanant la compatibilitat per
exercir una segona activitat en el sector privat com a professor al Centre Cultural i
Esportiu Xaloc d’Hospitalet de Llobregat.
Atès que el Sr. Antoni Josep Alburquerque Subirats té un contracte laboral amb
jornada al Conservatori de Vila-seca amb una dedicació 15,5 hores setmanals en
horari en horari de dilluns de 15,45 a 18,30h. i de 18,45 a 20,45h., i dijous de 11,30 a
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13,30h., de 14,45 a 16,30h. i de 16,45 a 21,00h. i la dedicació al Centre Cultural i
Esportiu Xaloc d’Hospitalet de Llobregat serà 15 hores setmanals que prestarà dilluns i
dimecres en horari de 9,00 a 13,40h., dimarts de 9,00 a 12,45h. i divendres de 10,00 a
13,40h
Vist l’informe del Director del Conservatori de Vila-seca en el que es posa de manifest
que l’activitat per la qual se sol·licita la compatibilitat és una activitat docent de
secundària, i que d’acord amb la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Josep
Alburquerque Subirats no se solapen els horaris de dedicació a cada centre.
Atès que l’article 1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, estableix que l’àmbit d’aplicació
de dita llei comprèn el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses que en depenen.
Vist l’informe de la Secretaria del Patronat on s’exposen els supòsits en què es pot
autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit privat així
com el procediment i les condicions amb què es podrà autoritzar, es troben recollits
als articles 11 a 22 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.
Atès que l’òrgan competent per a efectuar la declaració de compatibilitat és el Consell
Rector del Patronat, com a màxim òrgan de govern de l’ens.
Així doncs, vistos els antecedents que s’acaben d’exposar i els fonaments legals, el
Consell Rector adopta, per unanimitat dels membres assistents, el següent acord:
Primer. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Josep Alburquerque
Subirats professor de trompa del Conservatori Professional de Vila-seca, per a
l’exercici d’una segona activitat en el sector privat al Centre Cultural i Esportiu Xaloc
d’Hospitalet de Llobregat.
Segon. L’autorització de compatibilitat s’efectua en funció de la jornada parcial que
efectua al Conservatori Professional de Vila-seca i de la jornada parcial al Centre
Cultural i Esportiu Xaloc d’Hospitalet de Llobregat.
Tercer. La durada d’aquesta autorització s’estendrà fins al 31 d’agost de 2017.
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Intervenció del Patronat i a
l’assessoria laboral.
4.3. APROVAR DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA SRA.
LAIA SANAHUJA CASTAÑEDA
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Laia Sanahuja Castañeda, professora del
Conservatori Professional de Música de Vila-seca, demanant la compatibilitat per
exercir una segona activitat en el sector privat com a professora de música al Col·legi
Pare Manyanet de Reus.
Atès que la Sra. Laia Sanahuja Castañeda té un contracte laboral amb jornada al
Conservatori de Vila-seca amb una dedicació de 30,5 hores setmanals en horari de
dimarts de 15,00 a 21,15h., dimecres de 13,15 a 21,30h. i dijous de 13,00 a 21,00h.i la
dedicació al Col·legi Pare Manyanet de Reus serà de 12,5h. hores setmanals que
prestarà dilluns en horari de 13,00 a 15,00h. i de 17,00 a 21,30h. i divendres de 13,00
a 15,00h i de 17,00 a 21,00h.
Vist l’informe del Director del Conservatori de Vila-seca en el que es posa de manifest
que l’activitat per la qual se sol·licita la compatibilitat és una activitat docent
directament relacionada amb l’activitat principal que realitza al Conservatori de
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Vila-seca, i que d’acord amb la sol·licitud presentada per la Sra. Laia Sanahuja
Castañeda no se solapen els horaris de dedicació a cada centre.
Atès que l’article 1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, estableix que l’àmbit d’aplicació
de dita llei comprèn el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses que en depenen.
Vist l’informe de la Secretaria del Patronat on s’exposen els supòsits en què es pot
autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit privat així
com el procediment i les condicions amb què es podrà autoritzar, es troben recollits
als articles 11 a 22 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.
Atès que l’òrgan competent per a efectuar la declaració de compatibilitat és el Consell
Rector del Patronat, com a màxim òrgan de govern de l’ens.
Així doncs, vistos els antecedents que s’acaben d’exposar i els fonaments legals, el
Consell Rector adopta, per unanimitat dels membres assistents, el següent acord:
Primer. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Sanahuja Castañeda,
professora de clarinet del Conservatori Professional de Vila-seca, per a l’exercici d’una
segona activitat en el sector privat al Col·legi Pare Manyanet de Reus.
Segon. L’autorització de compatibilitat s’efectua en funció de la jornada parcial que
efectua al Conservatori Professional de Vila-seca i de la jornada parcial al Col·legi
Pare Manyanet de Reus.
Tercer. La durada d’aquesta autorització s’estendrà fins al 31 d’agost de 2017.
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Intervenció del Patronat i a
l’assessoria laboral.
4.4. APROVAR DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL SR.
RAMON HUMET CODERCH
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Humet Coderch professor del
Conservatori Professional de Música de Vila-seca, demanant la compatibilitat per
exercir una segona activitat en el sector privat com a professor a la Fundació
Conservatori del Liceu de Barcelona, de titularitat privada.
Atès que el Sr. Ramon Humet Coderch té un contracte laboral amb jornada al
Conservatori de Vila-seca amb una dedicació de 21,00 hores setmanals en horari de
dilluns de 17,00 a 20,00h., dimarts de 17,30 a 21,00h., dimecres de 20,30 a 21,00h.,
dijous de 14,00 a 21,00h. i divendres de 16,00 a 19,00h. i la dedicació a la Fundació
Conservatori del Liceu serà de 9 hores setmanals que prestarà dimecres en horari de
9,00 a 17,30h.
Vist l’informe del Director del Conservatori de Vila-seca en el que es posa de manifest
que l’activitat per la qual se sol·licita la compatibilitat és una activitat docent,
directament relacionada amb l’activitat principal que realitza al Conservatori de Vilaseca, i que d’acord amb la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Humet Coderch no se
solapen els horaris de dedicació a cada centre.
Atès que l’article 1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, estableix que l’àmbit d’aplicació
de dita llei comprèn el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses que en depenen.
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Vist l’informe de la Secretaria del Patronat on s’exposen els supòsits en què es pot
autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit privat així
com el procediment i les condicions amb què es podrà autoritzar, es troben recollits
als articles 11 a 22 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.
Atès que l’òrgan competent per a efectuar la declaració de compatibilitat és el Consell
Rector del Patronat, com a màxim òrgan de govern de l’ens.
Així doncs, vistos els antecedents que s’acaben d’exposar i els fonaments legals, el
Consell Rector adopta, per unanimitat dels membres assistents, el següent acord:
Primer. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ramon Humet Coderch,
professor d’Harmonia del Conservatori Professional de Vila-seca, per a l’exercici d’una
segona activitat en el sector privat a la Fundació Conservatori del Liceu de Barcelona.
Segon. L’autorització de compatibilitat s’efectua en funció de la jornada parcial que
efectua al Conservatori Professional de Vila-seca i de la jornada parcial a la Fundació
Conservatori del Liceu de Barcelona.
Tercer. La durada d’aquesta autorització s’estendrà fins al 31 d’agost de 2017.
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Intervenció del Patronat i a
l’assessoria laboral.
5. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE MATERIAL QUE EL SR. CECILIO TIELES
FERRER HA DONAT PER INCORPORAR-LO AL FONS BIBLIOGRÀFIC DEL
PATRONAT
El president explica que el Sr. Cecilio Tieles Ferrer, que ha estat professor emèrit del
Conservatori de Música, desitja llegar material (partitures, CD, llibres) al Conservatori.
Els membres del Consell Rector resten assabentats. Es proposa expressar l’agraïment
al Sr. Cecilio Tieles en nom del centre.
La Sra. Sánchez pregunta on queda aquest material.
El president respon que a la biblioteca o al Departament de Piano del Conservatori.
6. ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.
7. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 20.15 h. del
dia assenyalat a l’encapçalament.
La secretària

El president

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé
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