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No se que en 

penseu, però jo 

no li donaria 

rellevància al fet 

que l’escola passa 

gestionar-se de 

manera directa a 

través de la figura 

de l’EPEL, ja que 

entenc que es 

tracta d’un 

aspecte 

d’organització 

interna que no té 

cap interés per a 

la ciutadania.   

 

L’escola segueix 

essent un centre 

educatiu de 

titularitat 

municipal.   En 

tot cas, la 

rellevància rau en 

el fet que s’aposta 

per millorar la 

qualitat de 

l’oferta formativa 

del centre, 

consolidant els 

cicles on 

s’excel.leix 

(joeria) i  aplicant 

el desplegament 

de la LOE amb la 

incorporació de 

nous cicels de la 

familia de 

comunicació 

gràfica i 

audiovisual.    

 

L’altra gran 

aposta és la 

inversió prevista 

a l’edifici dels 

Trinitaris per 

adequar-lo a les 

noves necessitats 

i requeriments  de 

l’EMA Arsenal i 

poder oferir una 

oferta de qualitat 

en l’àmbit de les 

arts plàstiques i el 

disseny a la 

nostra ciutat. 

 

A reveure, 

Dolors 

 

ACTA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 

FORMACIÓ (CA de l’IMF) 

  

Data: 7 de març de 2019 

Hora: 20:00 h 

Lloc: Edifici de l’Enològica 

 

Punts de l’ordre del dia: 

1. Aprovació de l’Acta anterior  

2. Formulació Comptes Anuals 2018 

3. Proposta d’Acord per a la gestió i tramitació de les licitacions 

4. Proposta d’Acord temes Consorci AOC 

5. Proposta Normes Preinscripció i Matrícula EMM 

6. Precs i preguntes 

 

Assistents: 

Joan Manel Montfort Guasch, president i regidor de Promoció econòmica i 

Ocupació 

Ramon Zaballa Serra, vicepresident i representant del PSC 

Meritxell Montserrat Mestres, regidora d’Ensenyament 

Raimon Gusi Amigó, regidor de Cultura 

Marc Font Prous, representant de la CUP 

Ramon Masip Balagué, representant d’ERC 

Mar Montserrat Blanch, representant de PDeCat 

Roderic Villalba Pérez, representant de VeC 

Dolors Peñafiel Hervás, cap del Serveu d’Ensenyament 

Àngel Hom Bagé, cap del Servei de Cultura 

Montse González Figueras, cap del Servei d’Ocupació i Formació 

Josep Anton Cuscó Palau, administrador general 

Albert Abella Nosàs, director de l’Escola Municipal d’Art Arsenal 

David Miret Rovira, director de l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet 

Ester Garcia Adrados, directora de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya 

Teresa Rios Rallé, representant dels treballadors 

Roser Vives Tort, secretària 
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Dolors 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova per consens l’acta de la sessió del 7 de novembre de 2018 

 

2. Formulació Comptes Anuals 2018 

L’administrador explica els resultats dels comptes anuals de l’entitat, recollits en 

un document que tots els membres del consell han rebut amb l’ordre del dia. 

Assenyala que hi ha un canvi de format de la Memòria PIME degut a un canvi 

en l’auditoria que en fa el seguiment.  

Es porta a votació la formulació dels Comptes Anuals de l’exercici  2018: 

Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria de l’exercici tancat 

a 31 de desembre de 2018, de l’EPEL Institut Municipal de Formació. El 

resultat de l'exercici és de -1.031.380,79€, proposant-se la següent distribució 

del resultat: 

▪ compensació per aportació del soci únic per un import de 1.020.300,00€ 

▪ resultats d’exercicis anteriors 11.080,79€ 

 

S’aprova la formulació per: 

▪ 5 vots a favor (el president, el vicepresident, el regidor de Cultura, la 

regidora d’Ensenyament i la representant del PDeCat) 

▪ 3 abstencions (el representant d’ERC, el representant de la CUP i el 

representant de VeC) 

▪ cap vot en contra 

 

A continuació els membres amb dret a vot del CA de l’IMF signen el document 

que recull els Comptes Anuals 2018. 

 

3. Proposta d’Acord per a la gestió i tramitació de les licitacions 

4. Proposta d’Acord temes Consorci AOC 

A nivell pràctic s’ajunten els punts 3 i 4 de l’ordre del dia ja que van ser tractats 

conjuntament. 

L’administrador explica que, seguint la línia d’altres entitats públiques locals, es 

vol sol·licitar al Servei de Compres de l’Ajuntament que es faci càrrec del tràmit 

de les licitacions que no siguin contractes menors (superiors a 15.000,00€ 

+IVA). El president aclareix que aquestes licitacions es fan sempre en base als 

procediments establerts pel Servei de Compres, en una mesa de contractació, 

en la que hi participen diferents professionals (l’interventor, el secretari, una 
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figura administrativa, el/la cap del servei, el/la regidor/a de l’àrea i el/la cap de 

compres). El vicepresident afegeix que les puntuacions a les diferents ofertes 

s’atorguen en funció de la valoració tècnica. 

S’informa que l’IMF està treballant per adherir-se al model d’administració 

electrònica en la seva gestió, incorporant-se al Consorci Administració Oberta 

de Catalunya (Consorci AOC).  

A efectes pràctics, caldria habilitar la presidència i l’administrador per poder 

resoldre aquestes qüestions administratives. Es donaria compte de les 

resolucions en el CA, però no seria necessari convocar-lo per solucionar aquest 

tipus de tràmits. 

 

Es porta a votació l’habilitació de la presidència i l’administrador per a la gestió i 

tramitació de les licitacions i la proposa d’acord amb el Consorci AOC. 

S’aproven ambdós punts per unanimitat. 

 
 
5. Proposta Normes Preinscripció i Matrícula EMM 

El president obre el debat sobre el nou esborrany de les normes de 

preinscripció i matrícula que la comissió ha presentat, segons es va acordar en 

el darrer consell. 

La regidora d’Ensenyament qüestiona el fet que sigui el CA qui hagi de resoldre 

el procediment de preinscripció i matrícula, creu que aquesta és un atribució 

que entra dins les responsabilitats de l’equip directiu de l’escola. Li sembla que, 

en cas que hi hagi alguna incidència rellevant, en primer terme s’hauria de 

traslladar al cap del propi servei i, en última instància, al CA. El regidor de 

Cultura s’hi mostra d’acord però creu que el consell escolar de l’EMM ha de ser 

garant d’aquest procés, tot i que les atribucions corresponguin a la direcció. 

Explica que aquest òrgan existeix des que es van eliminar els patronats, es va 

instaurar previ a la creació de l’EPEL per debatre-hi tot allò relacionat amb la 

tota la comunitat de l’EMM. Es mostra d’acord en que el director de l’escola, 

amb bon criteri, hi traslladi qualsevol problema que consideri prou rellevant. El 

president diu que no es qüestiona el consell escolar ja que la representació de 

tots els agents suma al projecte, però cal articular i clarificar el mecanisme de 

funcionament. El cap del Servei de Cultura diu que està clar que aquest consell 

escolar és consultiu. El representant de VeC exposa que dels Estatuts de l’IMF 

diuen, en l’article 5, punt 1, apartat a, que correspon al CA la gestió de la 

preinscripció i matrícula d’alumnes a les escoles. Afegeix que és obligatori que 

l’EMM tingui consell escolar, segons l’article 11, punt 2. Creu que el CA hauria 

d’aprovar el procediment de preinscripció i matrícula, previ a la publicació de 
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Dolors 

 

les llistes d’admesos, aquesta és una proposta que evita crear una comissió 

paral·lela de garanties d’admissió. Es debat entre els membres del consell 

sobre la dificultat d’encaixar les dates de reunió tal de fer-lo coincidir amb 

l’aprovació d’altres documents que s’han d’aprovar al CA, sembla que convocar 

una reunió amb aquest únic punt seria excessiu i es mira de trobar una fórmula 

més flexible.  

 

Finalment s’arriba a una solució de consens, amb el compromís que, previ a la 

publicació de les llistes d’admesos, la direcció de l’EMM elabori un informe que 

es faci arribar a tots els membres de CA de l’IMF. L’acord es concreta en la 

proposta de redactat de les Instruccions que regulen la preinscripció i matrícula 

de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca 

del Penedès, amb el canvis següents: 

▪ Se suprimeix el punt 3 de l’article 4. 

▪ Es modifica el segon paràgraf de l’article 9, que queda redactat de la 

següent manera: “Un cop informat el Consell d’Administració de l’Institut 

Municipal de Formació, la Direcció de l’Escola farà pública la llista 

d’admesos en el tauler d’anuncis.” 

▪ En els punts 1 i 2 de l’article 10, es substitueix “el Consell Escolar” per 

“l’Equip Directiu”. 

 

6. Precs i preguntes  

L’administrador explica que aquest és el darrer CA de l’actual legislatura. Es 

farà la consulta per tal d’aprovar l’acta enviant-la a tots els membres per correu 

electrònic. 

 

La representant del treballadors manifesta la inquietud del personal sobre 

l’estat de les negociacions del conveni dels treballadors de l’IMF. En concret 

preocupa la jornada laboral de 35 hores setmanals, que s’aplica als treballadors 

de l’ajuntament des de l’aprovació del nou conveni, però no als de l’IMF. Li 

sembla que amb l’anterior cap de Recursos Humans s’havia arribat a uns 

acords que ara són qüestionats. Creu que cal arribar a un pacte el més aviat 

possible i que s’apliqui aquesta jornada també als treballadors de l’IMF. El 

president reconeix que hi ha dubtes sobre si l’anterior esborrany és o no 

vinculant, que cal aclarir-ho, però s’està analitzant com cada escola 

comptabilitza el còmput anual d’hores i hi ha punts que cal posar en comú entre 

les tres escoles i ser més escrupolós en la metodologia de càlcul. Creu que hi 

ha voluntat d’arribar a un acord i cal seguir un procés de negociació en el que 

es parli de totes les condicions que cal pactar, més enllà de l’horari. 
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El president acomiada els membres del CA de l’IMF agraint la feina feta entre 

tots i totes, que ha permès anar consolidant projectes. 

  

I sense res més a tractar, a les 21:35 h s’aixeca la sessió de la qual n’estenc 

acta.  

      

 

  Vist i plau 

el president, 

   

secretària del Consell d’Administració 

de l’Institut Municipal de Formació 
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