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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: 26 de setembre de 2019 

Hora: 19:00 h 

Lloc: Edifici de l’Enològica 

 

Punts de l’ordre del dia: 

1. Constitució del nou consell 

2. Aprovació memòria de curs 2018-2019, de cada escola 

3. Aprovació Pla General Anual del curs 2019-2020, de cada escola 

4. Formulació Ordenances Fiscals 2020 

5. Precs i preguntes 

 

Assistents: 

Meritxell Montserrat Mestres, presidenta i regidora d’Educació 

Joan Manel Montfort Guasch, vicepresident i regidor d’Ocupació 

Ricard Rafecas Ruiz, regidor de Cultura 

Joan Enrich Tardà, representant de JxV 

Josep Àlvarez Picos, representant d’ERC 

Montse Arroyo Ferrando, representant del grup Socialista 

Hugo Recober Méndez, representant de la CUP 

Roderic Villalba Pérez, representant de VeC 

Dolors Peñafiel Hervás, cap del Servei d’Educació 

Montse González Figueras, cap del Servei d’Ocupació  

Àngel Hom Bagé, cap del Servei de Cultura 

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 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Constitució del nou consell 

La presidenta presenta els nous membres del Consell d’Administració de 

l’Institut Municipal de Formació, designats per acord del Ple de l’Ajuntament, i 



 

                                     
   
 

 

IMF Acta 25 - 2/4 

 

        

       Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat  

 

 

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 

 

explica els canvis en l’estructura del Servei d’Educació (anteriorment anomenat 

d’Ensenyament) que passa a gestionar les tres escoles de l’IMF. Fins ara 

només l’Escola Municipal d’Art Arsenal (EMA) depenia d’Ensenyament, l’Escola 

d’Enoturisme de Catalunya (EEC) depenia de Formació i Ocupació i l’Escola 

Municipal de Música M. Dolors Calvet (EMM) de Cultura. La regidora 

d’Educació, com a referent dels tres centres, passa a ostentar la presidència, 

que abans requeia en el regidor de Formació i Ocupació. La presidenta explica 

que en aquest nou mandat l’Ajuntament ratificarà la figura de la gerència de 

l’IMF, que és la persona que porta la gestió econòmica i que recau en un 

treballador municipal. En aquests 4 anys de legislatura els grans objectius del 

nou Servei d’Educació són treballar per millorar l’èxit educatiu i reduir 

l’abandonament escolar prematur. 

 

2. Aprovació memòria de curs 2018-2019, de cada escola 

3. Aprovació Pla General Anual del curs 2019-2020, de cada escola 

Els punts 2 i 3 es tracten de forma conjunta. La presidenta dona la paraula als 

directors de les escoles de l’IMF, que expliquen breument la trajectòria de la 

seva escola i comenten les dades de les Memòries i els Plans Generals Anuals 

(PGA), documents que s’han enviat adjunts a la convocatòria per tal que tots 

els membres del consell els poguessin consultar.  

 

Es porta a votació l’aprovació de les memòries del curs 2018-2019 de l’Escola 

Municipal de Música M. Dolors Calvet, l’Escola Municipal d’Art Arsenal, l’Escola 

d’Enoturisme de Catalunya i la Wine Business School. S’aproven amb el 

següent resultat de la votació: 

 7 vots a favor (la presidenta, el vicepresident, el regidor de Cultura, el 

representant de JxV, el representant de ERC, la representant del grup 

Socialista, i el representant de VeC) 

 1 abstenció (el representants de la CUP) 

 

Es porta també a votació l’aprovació dels Plans Anuals per al curs 2019-2020 

de l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, l’Escola Municipal d’Art 

Arsenal, l’Escola d’Enoturisme de Catalunya i la Wine Business School. 

S’aproven amb el següent resultat de la votació: 

 7 vots a favor (la presidenta, el vicepresident, el regidor de Cultura, el 

representant de JxV, el representant de ERC, la representant del grup 

Socialista, i el representant de VeC) 

 1 abstenció (el representants de la CUP) 
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4. Formulació Ordenances Fiscals 2020 

L’administrador explica que a totes les escoles es proposa un increment lineal 

d’un 0,3% prenent com a referència l’IPC de Catalunya. A l’EMM també es 

proposa canviar algun tecnicisme. A l’EMA s’augmenta un 5% els cicles 

formatius de grau mitjà, seguint el compromís pres amb l’escola, en el moment 

de la municipalització, de tendir a que el finançament del centre per part dels 

alumnes arribés al 33%.  

El representant d’ERC diu que ells aposten per la tarifació social a l’EMM. La 

presidenta explica que ja s’apliquen bonificacions a les quotes valorades en 

uns 40.000€. Destaca que l’aposta forta de l’Ajuntament per acostar tota la 

població als estudis musicals es fa a través del Projecte +música, en el que 

participen més de 600 alumnes de quatre escoles de Vilafranca. Vol convidar 

els membres de consell a assistir al concert que es fa a final de curs per tal que 

puguin copsar la magnitud i l’impacte positiu del projecte. El representant 

d’ERC fa constar que valora molt positivament el projecte però que els seu grup 

seguirà reclamant la tarifació a l’escola. El representant de la CUP s’hi mostra 

d’acord i pregunta quines són les bonificacions que s’apliquen a l’EMM. La 

presidenta li aclareix que la informació està disponible al web municipal. El 

representant de VeC també expressa el seu suport a la demanda de tarifació 

social. 

L’administrador explica que els ingressos derivats d’aquestes ordenances 

suposen un total de 1.200.000 euros, que cobreixen una part de la despesa 

total de l’IMF (que és de 2.300.000 euros). La resta d’aportació la fa 

l’Ajuntament. El vicepresident explica que cada escola porta una comptabilitat 

separada, en aquest sentit les aportacions municipals desglossades per 

escoles serien de 615.000 euros a l’EMA Arsenal, 315.000 euros a l’EMM M. 

Dolors Calvet i 121.300 euros a l’Escola d’Enoturisme de Catalunya. 

 

 

Es porta a votació la formulació de les Ordenances Fiscals 2020 de les escoles 

de l’IMF: OF 34 Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, OF 40 Escola 

Municipal d’Art Arsenal i OF 41 Escola Municipal d’Enoturisme de Catalunya. 

S’aproven amb el següent resultat de la votació: 

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

representant de JxV i la representant del grup Socialista) 

 1 vot en contra (el representants de la CUP) 

 2 abstencions (el representant de ERC i el representant de VeC) 
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5. Precs i preguntes 

Es consensua fer les reunions del Consell els dijous a les 20.00 h. Es parla del 

calendari, al novembre caldrà aprovar la formulació del pressupost i, cap al 

març, els comptes anuals. S’apunta en fer una nova proposta de calendari 

quan se sàpiga quan es porta a aprovació el pressupost municipal al Ple de 

l’Ajuntament. 

 

 

 

I sense res més a tractar, a les 21:00 h s’aixeca la sessió de la qual n’estenc 

acta.  

      

 

  Vist i plau 

la presidenta, 

   

secretària del Consell d’Administració 

de l’Institut Municipal de Formació 
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