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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.    

 

 

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

FORMACIÓ (CA de l’IMF)  

 

Data: 5 de març de 2020  

Hora: 20:00 h  

Lloc: Edifici de l’Enològica  

 

Punts de l’ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta anterior.  

2. Formulació de comptes anuals 2019. 

3. Canvis en instruccions de preinscripció i matrícula de l’Escola de Música. 

4. Ratificar comptabilitat Sheila Garcia de l’Escola d’Art. 

5. Aprovar bases de convocatòria de borsa de professors per Escola d’Art. 

6. Precs i preguntes  

 

Assistents:  

Meritxell Montserrat Mestres, presidenta i regidora d’Educació  

Joan Manel Montfort Guasch, vicepresident i regidor d’Ocupació  

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  

Salvador Ventura Ventura, administrador general  

Dolors Peñafiel Hervás, cap del Servei d’Educació  

Montse González Figueras, cap del Servei d’Ocupació  

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

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

Teresa Rios Rallé, representant dels treballadors  

Roser Vives Tort, secretària  

 

Excusen absència: Ricard Rafecas Ruiz (regidor de Cultura), Xavier Serret Juan 

(representat de C’s), Àngel Hom Bagé (cap del Servei de Cultura) i Ester García 

Adrados (directora de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya). 

 

El representat de la CUP s’incorpora a la sessió un cop està començada, per aquest 

motiu no participa en la votació dels punts 1 i 2. 

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

1. Aprovació de l’acta anterior.  

S’aprova per consens l’acta de la sessió anterior. 
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2. Formulació de comptes anuals 2019. 

L’administrador general comenta la memòria PIME 2019 de l’IMF amb la liquidació del 

pressupost, documentació que tots els assistents han rebut amb anterioritat per correu 

electrònic. 

 

Explica que enguany la Intervenció General de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

ha realitzat l’auditoria dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, tal i com 

estableix l’actual normativa. La interventora ha emès un informe, que s’ha enviat a tots 

els membres, expressant la seva opinió. Anteriorment aquest informe d’auditoria el feia 

una empresa externa.  

 

L’administrador general diu que alguns imports s’han reexpressat en relació a l’exercici 

anterior per tal de reflectir una imatge fidel de la comptabilitat. En concret fa referència 

als imports cobrats en concepte de quotes per l’EMA Arsenal, ja que fins el 2018 es 

giraven en quatre terminis entre el juliol i el desembre de cada any (80% del total) i el 

20% restant el març següent, i es registraven comptablement de la mateixa manera, 

sense correlacionar els ingressos amb les despeses del curs acadèmic. 

 

L’administrador comenta les xifres que apareix a la documentació. Es diu que el saldo 

immobilitzat de l’entitat és de 30.111,79 euros i que els actius financers a cost 

amortitzat, de 120.862,76 euros, són imports relacionats amb cursos de formació 

ocupacional pendents de cobrar del SOC. Explica que els passius financers per valor 

de 95.283,58 euros corresponen a factures per operacions comercials pendents de 

pagament i a deutes amb l’administració relacionats amb l’IRPF de 2019 i la Seguretat 

Social de desembre. L’administrador destaca en positiu l’augment dels fons propis, 

que amb els moviments d’aquest any han passat de -46.455,26 euros a –24.383 

euros. També comenta que la mitjana de treballadors de l’entitat ha passat de 38,572 

a 38,832. 

 

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -1.093.147,17 euros, que es 

compensen amb l’aportació de 1.131.300 euros per part de l’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès, com a soci únic, proposant-se la següent distribució del resultat de 

l’exercici: 1.093.147,17 euros a compensar resultat i 38.152,83 euros a augmentar els 

fons propis de -62.536,05 a -24.383,22 euros. 

 

Es porta a votació dels membres del Consell d’Administració la formulació dels 

Comptes Anuals de l’exercici  2019: Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys i 

Memòria de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019, de l’EPEL Institut Municipal 

de Formació. La formulació queda aprovada amb el següent resultat de la votació: 

 

 4 vots a favor  (la presidenta, el vicepresident, el representant de JxV i la 

representant del Grup Socialista) 

 2 abstencions (el representant d’ERC i el representant de VeC) 
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Els membres del Consell d’Administració procedeixen a la signatura dels Comptes 

Anuals 2019. 

 

3. Canvis en instruccions de preinscripció i matrícula de l’Escola de Música. 

La presidenta explica que aquestes instruccions es van elaborar i aprovar l’any passat, 

es porten a revisió per introduir alguns canvis per suggeriments tècnics.  

 

El director de l’EMM M. Dolors Calvet comenta els canvis que hi ha marcats al 

document que els membres del consell han rebut. Explica que l’últim paràgraf, que 

parla de la priorització en l’atorgament de plaça per a un 2n instrument, s’ha suprimit 

perquè l’equip docent creu convenient que sigui el tutor qui ho validi, tenint en compte 

el grau d’aprofitament de l’aprenentatge del primer instrument. Es queda en aprovar 

els canvis marcats, afegint les següents modificacions: 

 

 Als punts 1 i 2 de l’article 11 es canviarà la denominació “número de l’ID de 

l’alumne”, que apareix en dues ocasions, per “número d’expedient de 

l’alumnat”.  

 Al punt 2 de l’article 11 canviar “Durant la 2a quinzena de maig triaran...” per la 

forma més genèrica “Durant el període de tria d’instrument triaran...”. 

 

La cap del Servei d’Ocupació suggereix canviar la paraula alumnes per alumnat, per 

tal d’utilitzar un llenguatge més inclusiu. Es diu que es tindrà en compte. 

 

El representant d’ERC fa constar que s’abstindrà en l’aprovació del document perquè 

considera que els barems haurien d’atorgar més puntuació pel fet de percebre la 

Renda garantida de ciutadania. La cap del Servei d’Ocupació diu que algunes 

d’aquestes rendes són força elevades. 

 

S’aproven els canvis exposats en les Instruccions que regulen la preinscripció i 

matrícula de l’alumnat de l’alumnat de l’escola municipal de música M. Dolors Calvet 

amb el següent resultat de la votació: 

 4 vots a favor  (la presidenta, el vicepresident, el representant de JxV i la 

representant del Grup Socialista) 

 3 abstencions (el representant d’ERC, el representant de VeC i el representant 

de la CUP) 

 

4. Ratificar comptabilitat Sheila González de l’Escola d’Art. 

Aquesta treballadora a jornada completa de l’Escola Municipal d’Art Arsenal ha 

presentat sol·licitud per compatibilitzar la seva docència en l’àrea de comunicació 

gràfica  i audiovisual de l’Arsenal amb tasques docents i de recerca a la Universitat de 

Barcelona.  

 

L’administrador general explica que potser la presidenta de l’IMF ja ho podria validar, 

però la petició es porta a consideració del Consell d’Administració buscant la similitud 
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amb el procediment que es fa a l’Ajuntament, en el que és el Ple municipal qui valida 

aquestes sol·licituds.  

 

El director de l’EMA Arsenal explica que els horaris d’aquesta professora es podran 

compatibilitzar sense problemes i que valora positivament el fet que el professorat es 

formi i tingui relació amb altres centres que treballen en l’Aprenentatge basat en 

projectes (ABP), una metodologia que l’EMA va iniciar el curs passat a CFGM i aquest 

any a CFGS. 

 

La presidenta de l’IMF destaca en positiu tenir professorat vinculat amb la universitat. 

 

La cap del Servei d’Educació comenta que aquesta professora havia estat dos cursos 

en excedència treballant a la universitat.  

 

El representant d’ERC diu que s’abstindrà en la votació perquè, si bé entén que la 

treballadora està en el seu dret, creu que és millor que la càrrega de feina es reparteixi 

enlloc de que una sola persona faci més d’un ajornada. 

 

S’aprova la compatibilitat del lloc de treball de la senyora Sheila González Mardones 

amb les tasques docents i de recerca amb la Universitat de Barcelona amb el resultat 

següent de la votació: 

 6 vots a favor (la presidenta, el vicepresident, el representant de JxV, la 

representant del Grup Socialista, el representant de VeC i el representant de la 

CUP) 

 1 abstenció (el representant d’ERC)  

 

5. Aprovar bases de convocatòria de borsa de professors per Escola d’Art. 

L’administrador general i el director de l’EMA Arsenal expliquen que, preveient baixes 

de llarga durada entre el professorat de l’escola, aprofiten per llençar 4 borses de 

treball, una per a professorat genèric per als mòduls comuns i les altres tres per a 

especialistes en les tres modalitats que imparteix l’escola: Gràfica interactiva i 

audiovisual, Gràfica impresa i Joieria artística.  

 

El director diu que aquest procediment s’allargarà fins a maig o juny, i demana la 

possibilitat de fer contractació temporal sense cobrir tot el procés. Tenen ja una 

persona i l’altra la busquen. 

 

La cap del Servei d’Ocupació proposa fer difusió de l’oferta a través de la Xarxa Xaloc. 

 

L’administrador explica que les bases d’aquests processos selectius es fan seguint els 

mateixos paràmetres d’altres convocatòries i compten amb el vistiplau del Servei de 

Recursos Humans de l’Ajuntament. Es mostra d’acord en poder fer ara aquesta 

contractació exprés però diu que alhora és molt interessant tirar endavant aquests 

procediments de plantejament obert ja que s’afavoreix la contractació dels millors 

professionals. L’actual borsa de professorat és anterior a 2017 i és necessari 
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actualitzar-la. En l’oferta es té en compte que els professionals amb discapacitat tenen 

prioritat fins a cobrir un 2% de la plantilla. 

 

El representant d’ERC diu que és bo que en els processos selectius, sempre que sigui 

possible, estiguin representats els representants legals dels treballadors. 

L’administrador general diu que en aquest cas això s’ha complert de forma informal, ja 

que el cap d’estudis que ha participat en la selecció n’és. La representant dels 

treballadors diu que a les altres escoles això no és així i que quan es doni el cas també 

hi haurien de ser presents. 

 

La presidenta remarca que tot el procediment compta amb el vistiplau del Servei de 

Recursos Humans de l’Ajuntament. 

 

Es porta a votació i el Consell aprova per unanimitat les bases de les quatre 

convocatòries de borsa de professorat per a l’Escola Municipal d’Art Arsenal. 

 

6. Precs i preguntes 

La presidenta de l’IMF informa que l’escola d’Enoturisme oferirà una formació 

especialitzada d’idiomes per l’enoturisme, en anglès i francès, adreçats a professionals 

del sector. L’objectiu és dotar als participants d’eines que permetin, en el mínim temps 

possible, poder adquirir les competències necessàries en l’idioma per poder-lo posar 

en pràctica en el seu entorn laboral diari. 

  

També informa d’un canvi en la manera de finançar la formació contínua que ofereix 

l’Escola d’Enoturisme a les diferents D.O. Fins ara era formació subvencionada per 

l’administració competent però ara passarà a ser bonificada a la pròpia empresa, que 

haurà d’abonar el cost dels cursos i s’ho podrà descomptar del seu TC.  

 

I, sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.00 h, de la qual n’estenc acta. 

 

 

 

 

La secretària,  Vist i plau, la presidenta 

 

 

 

 

 

  

Roser Vives Tort  Meritxell Montserrat Mestres 
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