ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA
DATA : 28 de desembre de 2018
LLOC : Sala Salvador Pedrola – Conservatori de Música
HORA: 13.15 h. a 13.20 h
Hi assisteixen :
Sr. Josep M. Pujals i Vallvé, president
Sra. Àngels Poblet Antonio
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
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sr. Xavier Fort Sabaté
Sr. Andreu Faro Lalanne
Sr. Josep F. Solórzano Garcia, director del Conservatori
Excusen la seva assistència:
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Sr. Josep Tarragó Casanova
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Xavier Graset Forasté
Sra. M. José Pereira Pina
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sra. Montserrat Masdeu Bultó
Hi assisteix la responsable dels serveis administratius, Sra. Mercè Sariol Sánchez, que
actua de secretària accidental.
Obert l’acte per la Presidència es dona tractament als punts que figuren a l’ordre del dia.
1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE L’ASSUMPTE A TRACTAR.
La presidència explica que s’ha convocat la sessió amb caràcter extraordinari i urgent
atès que fins el 20-12-2018 no s’ha obtingut informe de fiscalització, tot i què l’expedient
es va presentar el 14-12-2018 i s’ha de fer efectiu el pagament abans de finalitzar l’any.
S’aprova la declaració d’urgència per unanimitat dels membres assistents.
2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL PER A L’ANY 2018, PER APLICACIÓ DE LA LLEI 6/2018 (LPGE), I DE LA
DESPESA DELS ENDARRERIMENTS DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL
SERVEI DEL PATRONAT DE MÚSICA DE VILA-SECA.
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El president pren la paraula per informar que l’aprovació dels endarreriments deriven de
l’aplicació de la llei d’acompanyament de pressupostos del 2018 i que s’ha produït en 2
trams; de gener a juny, un increment del 1,5% i de juliol a desembre del 1,75% i què és
preceptiva l’aprovació de la modificació de les retribucions per part del Consell Rector del
Patronat, òrgan que aprova inicialment les retribucions del personal del Patronat.
Tot seguit es sotmet a aprovació la proposta següent.
L’article 18 dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2018, aplicable a tot el personal al servei del sector públic, incloses les corporacions locals
i organismes que en depenen, estableix que «En l’any 2018, les retribucions del personal al
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1’5 per cent
respecte les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat
del mateix”. Tanmateix, el Govern de l’Estat en data 13 de juliol de 2018, va aprovar
l’aplicació de l’increment addicional del 0,25% amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2018,
el qual estava condicionat al compliment de les condicions assenyalades a la mateixa Llei.
Atesa la resolució de 17 de juliol de 2018, conjunta de la Secretaria d’Estat de Pressupostos
i despeses i la secretaria d’Estat de Funció Púbica, per la que es dicten instruccions sobre
l’abonament al personal del Sector Públic estatal dels endarreriments corresponent a
l’increment previst en la Llei 6/2018 (LPGE).
Atès l’informe jurídic de data 12-12-2018, emès per la Secretària delegada del Patronat,
sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir, el qual conclou que per al personal
funcionari és obligatori aplicar l’increment del 1,5%, amb efectes des de l’1 de gener de
2018, així com un increment addicional del 0,25% amb efectes a partir del dia 1 de juliol de
2018, i que en el cas del personal laboral caldrà aprovar l’increment en el mateix percentatge
efectes retroactius.
Atesos els càlculs realitzats pel servei contractat d’assessoria laboral a l’empresa Aco-gest,
S.L. i la proposta de comptabilització.
Atès l’estat d’execució del pressupost de despeses de capítol 1 és del 79,67% segons el
document de Sicap adjunt, i que l’execució estimada de les nòmines extra de desembre i
desembre 2018 serà del 14,28% (2/14 pagues), els romanents es poden quantificar del
6,04%, és a dir 88.593,51€, consignació adequada i suficient per atendre la despesa que es
pretén aprovar de 22.093,63€.
Atès l’informe de control intern 12-2018-1533, control financer permanent, emès per la
Intervenció municipal de 20-12-2018.
Vist l’informe complementari a l’informe de control intern 12-2018-1533 (control financer
permanent) de les gestores del servei de data 21-12-2018.
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
l’article 9 dels vigents estatuts del Patronat, el Consell Rector adopta, per unanimitat dels
assistents, els següents acords:
PRIMER. Aprovar la modificació de les retribucions de la Plantilla del personal al servei del
Patronat Municipal de Música de Vila-seca, any 2018, per aplicació del a Llei 6/2018 (LPGE),
que representen un import previst total de 22.093,63 euros.
SEGON. Elevar aquest acord inicial al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.
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TERCER. Elevar a l’òrgan competent per tal que aprovi la despesa prevista dels
endarreriments de l’increment global de les retribucions del personal del Patronat Municipal
de Música de Vila-seca, amb efectes retroactius des de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2018 amb un 1,5%, així com un increment addicional d’un 0,25% amb efectes retroactius
des del 1 de juliol fins al 31 de desembre de 2018, per una quantia total de 21.223,79 euros.
QUART. Elevar a l’òrgan competent per tal que aprovi la despesa prevista dels
endarreriments de l’increment global de les retribucions del personal que han prestat serveis
i han causat baixa durant l’any 2018 al Patronat Municipal de Música de Vila-seca, amb
efectes retroactius des de l’1 de gener fins a la data de finalització dels seus serveis amb un
1,5%, així com un increment addicional d’un 0,25% amb efectes retroactius des del 1 de
juliol fins a la data de finalització dels seus serveis, si s’escau, per una quantia total de 869,84
euros.
CINQUÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal i a la Junta de Personal del Patronat de
Música de l’Ajuntament de Vila-seca.
I sense cap altre afer a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 13.20 h. del dia
assenyalat a l’encapçalament.
La secretària accidental,

El president del Patronat,

Mercè Sariol Sánchez

Josep M. Pujals i Vallvé
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