ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
DATA : 20 d’abril de 2017
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 19.30 a 19.50 h.
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvè, president
Sra. Cristina Campallo Martínez, vicepresidenta
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sr. Juan Antonio Ramínez Rubio
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Robert Rodríguez Fibla
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sra. Maria José Pereira Pina
Sr. Andreu Faro Lalanne
Sr. Alberto Miñambres Moran
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària-gerent
Sr. Joaquim Vives Garsaball, interventor
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Excusen la seva assistència:
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Forasté
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez.
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 13 DE GENER
DE 2017.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2. DESPATX OFICIAL.
Es dóna compte dels decrets dictats per la presidència des de la darrera sessió celebrada.
El Sr. Rodríguez diu que ha vist el decret corresponent a la despesa elèctrica i que s’havia parlat
d’estudiar fòrmules per reduir l’import. Ha vist també la despesa de telefonia i també demana
treballar en el mateix sentit.
El president respon que està obert a parlar i treballar quant a la despesa elèctrica i també de
telefonia però respecte aquesta darrera diu que s’ha de recordar que es tracta d’un centre
d’ensenyament.
El Sr. Rodríguez també pregunta sobre el finançament del stage que va fer l’Orquestra Corelli.
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L’interventor del Patronat informa que efectivament ha estat totalment finançat per les famílies
dels participants però que com tota activitat que organitza el Patronat, s’han de comptabilitar
ingressos i despeses, per tant, les famílies han ingressat els diners al Patronat i aquest ha fet els
pagaments de les despeses que ha generat l’activitat.
Els membres dels Consell Rector en resten assabentats.
3. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA CORRESPONENT A L’EXERCICI DEL 2016 I
APLICACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE
CRÈDITS DINS DEL
PRESSUPOST DE 2017.
El president diu que tot i que la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Música
s’aprova pel Ple de l’Ajuntament, si algú precisa algun aclariment, l’interventor del Patronat, que
és present, el podrà fer.
El Sr. Ramírez diu que, en el mes de novembre, el seu grup va donar suport per a l’aprovació
dels pressupostos pel 2017, d’acord amb els apartats del seu programa electoral, entre ells,
reduir el dèficit del Patronat de Música i li sembla que no hi ha voluntat política de treballar en
aquest sentit.
Segueix dient què està preocupat perquè s’està parlant de la liquidació del pressupost i pensa
que es pot treballar en aquests temes d’estalvi energètic.
El president diu que està d’acord i que resta a la seva disposició per parlar de tot el que sigui
beneficiós pel Patronat.
El Sr. Ramírez proposa la creació d’un calendari de treball.
La Sra. Sánchez pregunta si ja s’ha percebut la subvenció de la Generalitat del curs 2014-2015.
L’interventor del Patronat explica que la subvenció la rep l’ajuntament i que de l’aportació inicial
de l’ajuntament s’ha fet una regularització comptable com avançament de la subvenció de la
Generalitat que s’integrarà en el pressupost de l’ajuntament quan arribi. En concret en aquest
2017 l’aportació municipal ordinària inclou l’import aprovat de les subvencions de l’Escola de
Música i del Conservatori.
La secretària del Patronat informa que el conveni està subscrit entre la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Vila-seca i és doncs l’Ajuntament qui l’aprova i qui rep els ingressos.
El Sr. Ramírez pregunta si hi ha pendent de cobrament 1.000.000 €. El president indica que
només hi ha pendent l’import del curs 2014-2015 què és el que està concedit.
En compliment d’allò que disposa l’article 193 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es posa en coneixement dels membres
del Consell Rector que, en data 6 de març de 2017, s’ha aprovat la liquidació del pressupost de
l’exercici 2016 del Patronat Municipal de Música amb el següent detall:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes
Resultat pressupostari
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat pressupostari ajustat
Incorporació de Romanents de crèdit pel 2017
Romanents tresoreria per a despeses generals

1.721.567,21€
1.681.143,40€
40.423,81€
27.641,84€
157.717,60€
225.783,25€
362.007,08€

Els membres del Consell Rector en resten assabentats.
4. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS I EL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILA-SECA
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUSICALS ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS.
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El president explica que fa anys ja hi havia un conveni d’aquestes característiques en el que les
agrupacions que hi participaven eren el Cor Sant Esteve i l’Orquestra de Cambra de Vila-seca.
L’objectiu era que municipis que no disposaven de pressupost poguessin tenir concerts a través
del conveni del Consell Comarcal. Més endavant, ja sense conveni, es seguia donant resposta a
les peticions de diversos municipis i es van incorporar altres formacions de tipus pedagògic com
les orquestres Händel i Corelli, el grup de guitarres, etc, de manera que era profitós per les
agrupacions com a resultat del treball pedagògic. Les despeses de transport eren a càrrec dels
ajuntament/entitats i a més, s’oferia a les agrupacions un refrigeri.
Aquest conveni recull un total de 6 activitats durant la seva vigència a càrrec de les formacions
que s’hi recullen i amb l’objectiu de fer arribar la música a localitats dels Tarragonès i, en
contraprestació, el Patronat percebrà 6.000 euros.
Els membres del Consell Rector resten assabentats del conveni signat amb el Consell Comarcal
del Tarragonès.
5. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I EL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA DE
VILA-SECA.
La presidència informa que el Patronat va rebre una sol·licitud de la Sra. Neus Pérez Ibáñez,
alumna de grau de Comunicació de la UOC per fer les pràctiques acadèmiques externes de
l’assignatura de PRC-Periodisme i, de la mateixa manera que l’Ajuntament, el Patronat està obert
a acollir les esmentades pràctiques.
El Sr. Miñambres pregunta si corresponen a tasques de comunicació. El president respon que
efectivament i que, en concret, en actualitzacions dels llocs web.
La Sra. Sánchez pregunta si són remunerades. El president respon que no.
Els membres del Consell Rector resten assabentats del conveni signat amb la Universitat Oberta
de Catalunya.
6. AFERS 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 19.50 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària

El president

Montserrat Masdeu Bultó

Josep M. Pujals i Vallvé
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