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ACTA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
FORMACIÓ (CA de l’IMF)  
 
Data: 24 de març de 2022 
Hora: 19:30 h  
Reunió telemàtica 
 
Punts de l’ordre del dia:  

1- Formulació comptes anuals 2021. 
2- Aprovació preus públics (increment aprox. 2%). 
3- Correcció esmena auditoria, formalització encàrrec verbal gestió Wine. 
4- Donar compte de l’augment salarial dels treballadors 2% 1gen22. 
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 
Montse Arroyo Ferrando, representant del grup Socialista 
Joan Enrich Tardà, representant de JxV  
Josep Álvarez 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 
Carles Sanz López, director de l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet  
Ester García Adrados, directora de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya 
Fina Raventós Lorenzo, representant dels treballadors/es 
Roser Vives Tort, secretària  
 
Excusa absència: Àngel Hom Bagé, cap del Servei de Cultura 
 
La senyora Fina Raventós Lorenzo és la nova representant dels treballadors de 
l'IMF, tal i com van acordar el divendres passat 11 de març el comitè d' 
empresa, en substitució de la senyora Teresa Rios Rallé. 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1. Formulació comptes anuals 2021. 
L’administrador general comenta la memòria informativa sobre els Comptes 
anuals de l’IMF que s’ha enviat a tots els membres del Consell. En resum, el 



  
 
 

 

IMF Acta 32  -  2/6 

   

resultat de l'exercici del comptes de pèrdues i guanys és de -1.066.257,49€, 
respecte a l’exercici anterior hi ha una diferència en positiu de 85.355,85€. Cal 
tenir en compte que els resultats de l’exercici anterior estaven molt 
condicionats per la situació de pandèmia.  
 
Aquest resultat traspassat al balanç, amb l’aportació de l’Ajuntament de 
1.189.297,22€, queda amb uns fons propis de 66.829,17€. 
 
Pressupostàriament, l’administrador explica que s’ha completat l’exercici amb 
un excedent pressupostari de +122.425,00€ respecte a les previsions de 
2021, però que cal tenir en compte que l’Ajuntament va fer una aportació 
extraordinària de 80.183,22€ per tal de situar els fons propis a positius, i de 
22.002,23€ per finançar inversions realitzades en l’exercici. 
 
Es diu també que s’ha enviat a tots els membres una carta de l’interventor 
municipal que, en base a la feina realitzada pels auditors, n’informa 
favorablement. 
 
El representant de C’s pregunta si les subvencions rebudes de la Generalitat 
estan incloses en l’aportació de l’Ajuntament, l’administrador general contesta 
que no. La cap del Servei d’Educació explica que l’aportació que rep l’EMA 
Arsenal com a centre que imparteix ensenyaments reglats és d’uns 166.000€, 
aproximadament, i que l’EMM M. Dolors Calvet rep uns 40.000€.  
 
Es porta a votació la formulació del comptes de pèrdues i guanys de l’EPEL 
Institut Municipal d’Educació, amb un resultat de l'exercici 2021 que es 
concreta en unes pèrdues de -1.066.257,49€, proposant-se la següent 
distribució del resultat de l’exercici: 

▪ Compensació per aportació del soci únic 1.189.297,22€ 
▪ A resultat d’exercicis anteriors: 123.039,73€, augmentant els fons 
propis de -56.210,56€ a 66.829,17€. 

 
La representant del grup Socialista es va incorporar més tard a la reunió, en el 
moment de la votació no estava present i, per tant, no va emetre cap vot. La 
formulació s’aprova per: 
 

▪ 7 vots a favor  (la presidenta, el vicepresident, el regidor de Cultura, 
el representant de JxV, el representant d’ERC, el 
representant de la CUP i el representant de C’s) 

▪ 1 abstenció (el representant de VeC) 
 
Es queda en que tots els membres amb dret a vot han de passar per l’edifici 
de l’Enològica per a signar els Comptes Anuals. 
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2. Aprovació preus públics (increment aprox. 2%). 
L’administrador general projecta i comenta l’informe sobre les modificacions 
de tarifes de preus públics 2022 de les tres escoles de l’Institut Municipal de 
Formació. 
 
A l’EMM es proposa una modificació no lineal de les tarifes, en funció de cada 
tipus de formació, que en global suposa un 1,98% d’increment. També hi ha 
petites modificacions en el redactat del cobrament d’actuacions de les 
formacions instrumentals i s’han definit els preus per hora pels tallers que 
s’imparteixen i que abans no apareixia. 
 
A l’EMA s’han arrodonit els preus a un decimal, s’ha simplificat el redactat dels 
descomptes per a donar-li coherència i s’han suprimit preus obsolets. 
L’increment global és d’un 2%. 
 
A l’EEC també s’ha fet un increment del 2% i s’han arrodonit els preus a un 
decimal. Els preus de l’assessorament i el reconeixement acadèmic s’han 
augmentat unes dècimes per assimilar-los als de l’EMA i s’ha eliminat la 
graella de tarifes de les altres activitats formatives que es calculen en base a 
una fórmula. 
 
El representat d’ERC fa constar que s’absté en la votació pel fet que no es 
contempli la tarifació social en l’import de les quotes. El representant de VeC 
s’hi mostra d’acord i demana que també consti. 
 
Es porta a votació la proposta de modificació de tarifes de preus públics 2022 
de les escoles de l’Institut Municipal de Formació:  

− Tarifa de l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet (antiga 
ordenança fiscal núm. 34) 

− Tarifa de l’Escola Municipal d’Art Arsenal (antiga ordenança fiscal núm. 
40) 

− Tarifa de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya (antiga ordenança fiscal 
núm. 41) 

 
La proposta de modificació s’aprova per: 
 

 5 vots a favor  (la presidenta, el vicepresident, el regidor de Cultura, 
el representant de JxV i el representant de C’s) 

 3 abstencions  (el representant d’ERC, el representant de la CUP i el 
representant de VeC) 
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3. Correcció esmena auditoria, formalització encàrrec verbal gestió 
WineBS. 

L’administrador general explica que cal formalitzar l’acord verbal de l’any 
2016, d’encàrrec la gestió de la Wine Business School a la directora de l’Escola 
d’Enoturisme.  
 
La presidenta i el vicepresident, que era el president en el moment de l’acord, 
aclareixen els dubtes del membres del Consell i expliquen que la directora de 
l’Escola d’Enoturisme va ser escollida el 2015 en procés de selecció. En 
establir-se el conveni amb la WineBS, el 2016, es va creure convenient que la 
seva gestió es coordinés amb la de l’EEC i que l’encàrrec recaigués en la 
mateixa persona. Es va pactar un bonus de 8.000 euros i que la retribució 
variable de 10.000 euros del seu contracte passés a ser fix. Aquest punt no es 
va recollir amb prou claredat en el seu moment i és per això que cal 
formalitzar-ho. 
 
Els membres del Consell d’Administració de l’IMF acorden per unanimitat 
formalitzar l’acord verbal de l’any 2016, d’encàrrec la gestió de la Wine 
Business School a la directora de l’Escola d’Enoturisme, Ester Garcia Adrados, 
passant la seva retribució variable a ser un complement fix i incrementat en 
8.000 euros. Aquest complement és temporal mentre es mantingui aquest 
encàrrec, retornant a la situació anterior un cop finalitzi el mateix. 
 
4. Donar compte de l’augment salarial dels treballadors 2% 1gen22. 
La presidenta explica que els augments salarials dels treballadors de 
l’Ajuntament no s’apliquen automàticament als treballadors de l’IMF, tot i que 
s’ha cregut convenient fer-ho així i per això es dona compte en el Consell. 
 
L’administrador general explica que en l’acord de juny de 2020 amb els 
treballadors de l’IMF es van regularitzar els salaris i en aquell moment es va 
decidir aplicar els mateixos augments que els dels treballadors de 
l’Ajuntament. Aquesta assimilació a les condicions dels treballadors 
municipals, però, no va quedar establerta com una aplicació que es 
regularitzés de forma automàtica. Tot i així en el pressupost de 2021 de 
l’entitat, aprovat en la darrera sessió, ja es recollia aquesta previsió 
d’augment.  
 
La representant dels treballadors demana, en nom del comitè, que es valori 
incorporar aquests augments de forma automàtica en el redactat de l’acord de 
condicions laborals dels treballadors Institut Municipal de Formació. 
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5. Precs i preguntes. 
El representant de Cs comenta que a l’informe d’Intervenció sobre els 
Comptes anuals hi ha vàries incidències i pregunta si s’han tingut en compte 
per solucionar-les. Una de les més destacades és que l’IMF no té aprovada la 
plantilla de personal ni de llocs de treball. 
 
L’administrador explica que aquest punt va quedar resolt en l’aprovació del 
pressupost de 2022, en la darrera sessió del Consell. Diu que en la resta s’hi 
està treballant. Algunes fan referència a antics processos de selecció i ja s’han 
tingut en compte en processos posteriors. Concretament una es referia a una 
borsa de professorat de l’escola de música, en la que es trucava als substituts 
seguint l’ordre establert però sense acreditat aquest procediment. 
L’administrador comenta que la feina d’intervenció és fer anàlisis en 
profunditat i és normal que sempre hi hagi alguna esmena, això ajuda a 
millorar la gestió de l’entitat. 
 

Es debat sobre el format de les properes reunions, si fer-les presencials o 
telemàtiques. Es valora per part dels assistents que, tot i que presencialment 
és un formant més proper, reunir-se telemàticament és més pràctic i 
contribueix a la conciliació familiar i laboral. Es consensua seguir fent-les els 
dijous i en format telemàtic.  
 
La presidenta felicita l’administrador general per la bona feina feta i acomiada 
la sessió. 
 
I, sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:27 h, de la qual n’estenc 
acta. 
 
       
La secretària  
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Diligència: aquesta acta ha estat aprovada definitivament en data 29 de 

novembre 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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