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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: 28 de novembre de 2019 

Hora: 20:00 h 

Lloc: Edifici de l’Enològica 

 

Punts de l’ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

2. Nomenament Administrador General. 

3. Formulació pressupost 2020. 

4. 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 sortint 

Salvador Ventura Ventura, administrador general entrant 

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. Aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova per consens l’acta anterior.  
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Dolors 

 

 

2. Nomenament Administrador General. 

La presidenta de l’IMF informa que en Josep Anton Cuscó, l’administrador 

general de l’IMF, deixa el seu càrrec ja que ha estat requerit al Servei 

d’Urbanisme com a responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, que està en 

fase de remodelació. Se l’acomiada amb agraïment per la feina feta i es 

presenta en Salvador Ventura com a nou administrador general de l’IMF, que 

ha estat nomenat per decret amb data d’efectes 14 d’octubre de 2019. Aquest 

professional disposa d’una gran experiència en gestió econòmica i també té un 

bon coneixement dels recursos propis de l’ajuntament, ja que durant 17 anys hi 

ha treballat com a cap del servei de Compres i Contractació. És per això que el 

seu perfil es considera molt adequat al càrrec. 

Els representants de la CUP i d’ERC en qüestionen el sistema d’elecció, no 

posen en dubte la idoneïtat del nou administrador però consideren que hi 

hauria d’haver hagut un procediment de selecció. L’administrador explica que 

políticament és permès fer aquest tipus de nomenament, que en qualsevol 

moment també pot ser revocat. El vicepresident diu que els ajuntaments tenen 

un cert marge de maniobra en aquest sentit i que, en aquest cas, ha estat 

definitiu el fet de coincidir la vacant en aquest càrrec amb poder disposar d’una 

persona amb un perfil idoni per a ocupar-lo. 

 

3. Formulació pressupost 2020. 

La presidenta aclareix que el consell porta a aprovació la formulació del 

pressupost, que s’aprova definitivament al Ple Municipal. 

El nou administrador explica el Pressupost 2020, que està detallat en la 

documentació que han rebut tots els membres del consell. El pressupost de 

despeses contempla 3 grans blocs: el de despeses de personal (té en compte 

els increments salarials de 2,25% del 2019 i del 2% del 2020), les despeses 

corrents (són els arrendaments que correspondrien al lloguer dels espais que 

ocupen les escoles) i la resta de despeses (que respecte l’exercici anterior 

només varia en el cas de l’EEC que presenta algun canvi en accions 

formatives). Per elaborar el pressupost d’ingressos s’ha mantingut la mateixa 

previsió que en l’exercici anterior en EMM i EMA, i en EEC s’ha adaptat a les 

previsions formatives. L’aportació de l’Ajuntament seria de 1.204.987€, que 

suposa un increment del 6,26% respecte a l’exercici anterior. S’ha recuperat el 

capítol d’Inversions de fa dos anys que s’ha fixat en 31,293,42€, l’any passat no 

n’hi va haver. Es preveu que l’Ajuntament de Vilafranca faci una inversió de 

19.000€ en l’edifici de l’EMM, per a la instal·lació d’aire condicionat a una sala 
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A reveure, 

Dolors 

 

de la planta baixa i de 95.000€ a l’EEC per habilitar una aula de sommeliers. 

S’aclareix que aquesta darrera inversió pot semblar molt elevada però és 

necessària per fer les adequacions d’equipament i maquinària que es 

requereixen per poder impartir el curs de sommelier i rebre la certificació del 

Departament. S’explica que la idea és fer un espai que sigui funcional i 

polivalent per tal d’aprofitar l’equipament al màxim. Es diu que el projecte 

entrarà en fase d’exposició pública i després en licitació. 

 

Es porta a votació la formulació del Pressupost 2020 de l’EPEL Institut 

Municipal de Formació. S’aprova 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 d’ERC i el representant de VeC) 

 

4. Precs i preguntes 

El vicepresident explica que l’Ajuntament de Vilafranca vol impulsar la posada 

en marxa d’un viver de cellers. S’ha sol·licitat incloure aquest projecte en els 

PECT (Projectes d’especialització i competitivitat territorial) i els FEDER, 

finançats per la Generalitat i per fons europeus. La convocatòria finalitzava el 

15 de novembre, fins la primavera no se sabrà si s’aprova. La idea és disposar 

d’un espai on els pagesos puguin elaborar el seu producte, etiquetar-lo i 

comercialitzar-lo, sense necessitat de fer una gran inversió a casa seva. El 

model es preveu similar al que es desenvolupa a la Conca de Barberà, 

l’equipament podria donar servei a uns 15 o 20 emprenedors que, a través de 

taxes reglades, disposarien de cinc anys de marge per fer ús d’aquest recurs i 

engegar la seva pròpia empresa. A més a més de l’Ajuntament de Vilafranca, 

aquesta iniciativa compta amb el suport de la DO Penedès, el CCAP i  el centre 

tecnològic del vi ViTEC.  

 

La presidenta felicita l’EMM pel Concert de Santa Cecília, en el que van 

participar famílies i alumnes i va ser un espectacle molt bonic. El director de 

l’EMM explica que aquest va ser el de petit format i convida als assistents al 

concert oficial que serà el proper diumenge. 

 

El director de l’EMA comenta que per Sant Eloi, patró de la joieria, han pensat 

en fer una celebració amb un format nou, al Claustre dels Trinitaris, convidant 
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ex alumnes i exposant una petita mostra dels seus treballs. Volen que sigui 

l’embrió d’un acte relacionat amb joieria que tingui com a seu Vilafranca.  

 

 

I sense res més a tractar, a les 21:15 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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