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

FORMACIÓ (CA de l’IMF)  

 

Data: 4 de març de 2021  

Hora: 20:00 h  

Format: Reunió telemàtica 

 

Punts de l’ordre del dia:  

1. Formulació de comptes anuals 2020. 

2. Proposta modificació ordenances municipals 2021. 

3. Revisió de les instruccions de preinscripció i matrícula de l’Escola de 

Música. 

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  

Hugo Recober Méndez, representant de la CUP  

Roderic Villalba Pérez, representant de VeC  

Eladio García Lodeiro, representant de C’s 

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  

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

Teresa Rios Rallé, representant dels treballadors  

Roser Vives Tort, secretària  

 

Absents: Montse Arroyo Ferrando (representat del grup Socialista) i Àngel 

Hom Bagé (cap del servei de Cultura). 

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

La presidenta de l’IMF i regidora d’Educació obre la sessió donant la 

benvinguda al nou membre del consell, el senyor Eladio García Lodeiro, que ha 

estat nomenat com a representant del grup municipal de C’s en substitució del 

senyor Xavier Serret Juan.  
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La secretària recorda que l’acta es va donar per aprovada en la sessió 

anterior, segons el sistema que es va consensuar en la mateix sessió d’enviar 

l’esborrany a tots els membres en un termini determinat, fixar-ne un altre per 

presentar esmenes i, en cas de no haver-hi objeccions, donar-la per aprovada.  

 

1. Formulació de comptes anuals 2020. 

L’administrador general projecta i explica el Balanç, el Compte de pèrdues i 

guanys l’exercici i la Memòria de PIMES corresponents a l’exercici finalitzat el 

31 de desembre de 2020.  

 

Comenta que, en relació a l’exercici anterior i específicament per raó de la 

COVID-19, els ingressos per matriculació i assistència a cursos programats 

s’han reduït 55.000 euros. En general els ingressos han minvat en 138.000 

euros però les despeses d’explotació s’han reduït també en 83.000 euros. 

L’aportació municipal per a finançar el funcionament de l’IMF ha estat 

d’1.119.786 euros en l’exercici 2020, el 2019 l’aportació va ser d’1.131.300 

euros. 

 

S’explica que durant la pandèmia es va reduir l’import de les quotes de l’EMM 

però a nivell general hi va haver poques baixes i es van mantenir els 

ingressos. 

 

L’administrador recorda que es porta a aprovació la formulació dels comptes 

de l’entitat, per elevar-los al Ple municipal que és qui els ha d’aprovar 

definitivament. La Intervenció General de l’Ajuntament i l’auditor han enviat la 

carta prèvia al informe d’auditoria per aprovació dels comptes per part del ple, 

en que informen favorablement la seva aprovació i sense salvetats. 

 

El representant de VeC comenta que li semblava que en anteriors ocasions els 

comptes estaven desglossats per centres, l’administrador li respon que així 

s’ha fet en el pressupost que es va aprovar en la sessió anterior, en aquest 

cas el que es presenta és l’informe d’auditoria que fiscalitza a nivell de 

societat.  

 

Es porta a votació la formulació dels Comptes Anuals de l’exercici  2020: 

Balanç de Situació, Comte de Pèrdues i Guanys i Memòria de l’exercici 

finalitzat a 31 de desembre de 2020, de l’EPEL Institut Municipal de Formació.  

La formulació de comptes inclouen un resultat de l'exercici que es concreta en 

unes pèrdues de -1.151.613,34€, amb la següent distribució del resultat de 

l’exercici: 

- Compensació per aportació del soci únic 1.119.786€ 

- Resultat d’exercicis anteriors: 31.827,34€, reduint els fons propis de     

-24.383,22€ a -56.210,56€. 
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S’aprova amb el següent resultat de la votació: 

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

representant de JxV) 

 4 abstencions (el representant d’ERC, el representant de la CUP, el 

representant de VeC i el representant de C’s) 

 

2. Proposta modificació ordenances municipals 2021. 

La presidenta informa que les ordenances fiscals relatives als preus que 

s’hauran d’aplicar a partir de setembre de 2021 es portaran a aprovació al 

proper Ple municipal. 

 

L’administrador explica la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal 34 de 

l’EMM M. Dolors Calvet, d’incrementar el preu de les classes individuals en un 

5% i disminuir el de les grupals en un 2%. El cost d’una o altre modalitat és 

diferent i amb el canvi es vol posar de manifest, ja que fins ara no es feia 

aquesta distinció. D’aquest manera es volen potenciar les classes grupals i 

atendre més alumnat que, actualment, queda en llista d’espera. També es té 

en compte que les actuacions de la banda tenen un cost addicional si es fan 

fora del calendari escolar, ja que cal comptar els horaris extres d’assajos. Un 

darrer canvi en l’ordenança explicita que formar part d’una agrupació musical 

de l’escola és voluntari i no modifica el preu de la quota mensual, això ja es 

feia així però no se’n deixava constància. L’escola potencia que l’alumnat toqui 

a la banda, un combo o la big band, és un dels trets característics de l’escola 

que té per objectiu potenciar la participació. 

 

També es proposa una petita modificació en l’Ordenança fiscal 41 de l’Escola 

d’Enoturisme de Catalunya, per fer més entenedor que la quota d’inscripció 

són dos pagaments de 250,75 euros cadascun. 

 

Es porta a aprovació la proposta de modificació d’ordenances fiscals - preus 

públics 2021 OF 34 Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet i OF 41 Escola 

de Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya, de l’Institut Municipal de 

Formació.  

 

El representant d’ERC fa constar que votarà en contra perquè considera que 

insuficients els canvis atesa la situació econòmica delicada que s’està vivint.  

 

S’aprova la proposta amb el resultat següent de la votació: 

 

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

representant de JxV i el representant de C’s) 

 1 vot en contra (el representant d’ERC) 

 2 abstencions (el representant de la CUP i el representant de VeC) 
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3. Revisió de les instruccions de preinscripció i matrícula de l’Escola de 

Música. 

El director de l’EMM explica que l’Institut s’ha dotat de la plataforma Gwido 

que permet gestionar millor les dades personals de l’alumnat. Es millora el 

sistema d’assignació d’un nombre a les sol·licituds d’ingrés que permet 

endreçar-les per dirimir els casos d’empat a punts, queda explicat en l’article 

11 de les Instruccions. 

 

El representant d’ERC considera que, com ja ha dit en altres ocasions, el 

sistema de pagament de quotes s’hauria de basar en la tarifació social i no en 

les bonificacions. 

 

La cap del servei d’Educació explica que, segons els resultats dels Cercles de 

comparació de la Diputació, que és un estudi que es realitza anualment en el 

que participen una quarantena d’escoles de música de gestió municipal i en 

compara la gestió, Vilafranca és un dels municipis amb un percentatge de 

bonificacions més elevat. També considera que la pandèmia ha tingut poc 

impacte econòmic en la matrícula de l’EMM ja que hi ha hagut poques baixes. 

  

El representant de VeC diu que el seu grup també està a favor de la tarifació 

social. Sobre les bonificacions pregunta si es pot tenir informació més 

detallada sobre quin ús se’n fa. 

 

Es porta a votació l’aprovació de les Instruccions de preinscripció i matrícula 

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

 

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 el representant de C’s) 

 2 vot en contra (el representant d’ERC i el representant de la CUP) 

 1 abstenció (el representant de VeC) 

 

4. Precs i preguntes 

a. La representant dels treballadors informa al Consell que, en data de 26 de 

gener tots els treballadors de l’EMM van presentar un escrit al registre 

d’entrada de l’Ajuntament per reclamar els increments salarials del 2019 i 

2020 i estan esperant la resposta. Considera que, igual que en temps de 

crisi se’ls van aplicar les retallades, ara tenen dret a demanar també els 

increments. Vol que aquesta petició consti en acta. 
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La presidenta diu que des de L’IMF han estat assessorats pels Serveis 

Jurídics de l’Ajuntament i consideren que aquesta demanda no té fonament, 

no es basa en cap acord previ i, per tant, serà desestimada. 

 

El vicepresident emmarca la petició en les negociacions del conveni 

col·lectiu que fa temps que s’està negociant, de quan ell exercia la 

presidència de l’Institut. Diu que és complicat per ambdues parts, tant és 

així que des de l’IMF es va demanar als representants dels treballadors una 

proposta concreta de conveni per negociar i no es va arribar a presentar. La 

principal dificultat d’acord està en l’equiparació de les hores treballades. 

Considera que aquesta reunió no és el lloc on tractar aquestes qüestions 

més laborals. 

 

L’administrador explica que les reclamacions dels treballadors de l’EMM no 

es poden fonamentar en el conveni col·lectiu dels treballadors de 

l’Ajuntament, ja que aquest conveni no és el mateix que tenen els 

treballadors de l’IMF. 

   

b. El representant d’ERC pregunta si es preveu anar reprenent les classes 

presencials a l’EMM.  

 

El director l’informa que en la majoria dels casos ja es fan així, només hi ha 

una petita franja que implica quatre cursos, que són 15 alumnes per grup i 

no poden estar junts presencialment.  

 

L’administrador explica que en aquests casos hi ha un 10% de descompte 

en la quota, que es mantindrà fins a final de curs. 

 

 

I, sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:05 h, de la qual n’estenc 

acta. 

 

 

      La secretària  
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Diligència: aquesta acta ha estat aprovada definitivament en data 9 d’abril de 

2021, un cop enviada per mitjans electrònics a tots els membres del Consell 

d’Administració i no s’ha presentat cap esmena en el termini establert, tal i 

com es va acordar en la reunió del Consell d’Administració del IMF celebrada 

en data 27 d’octubre de 2020 en quant a la forma d’aprovació de les actes. 

 

La secretària Vist i plau, la presidenta 
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