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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 

  

Data: 10 d’octubre de 2018 

Hora: 20:00 h 

Lloc: Edifici de l’Enològica 

 

Punts de l’ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Aprovació Memòria curs anterior, de cada escola 

3. Aprovació Pla Anual curs actual, de cada escola 

4. Formulació Ordenances Fiscals 2019 

5. Proposta Organitzativa Comissió de Treball 

6. Precs i preguntes 

 

Assistents: 

Joan Manel Montfort Guasch, president i regidor de Promoció econòmica i 

ocupació 

Ramon Zaballa Serra, vicepresident i representant del PSC 

Meritxell Montserrat Mestres, regidora d’Ensenyament 

Raimon Gusi Amigó, regidor de Cultura 

Marc Font Prous, representant de la CUP 

Ramon Masip Balagué, representant d’ERC 

Mar Montserrat Blanch, representant de PDeCat 

Roderic Villalba Pérez, representant de VeC 

Àngel Hom Bagé, cap del Servei de Cultura 

Montse González Figueras, cap del Servei d’Ocupació i Formació 

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 

 

El vicepresident excusa retard en l’assistència, ja que està convocat al Consell 

Municipal per a la Convivència a la mateixa hora. S’incorpora més tard a la 

sessió, en el moment que s’està tractant el punt 4 de l’ordre del dia.  

Excusa l’absència Dolors Peñafiel Hervás, cap del Servei d’Ensenyament. 
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Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova per consens l’acta de la sessió anterior. 

 

2. Aprovació Memòria curs anterior, de cada escola 

El president lamenta que les memòries i els plans anuals de les escoles s’hagin 

enviat amb poca antelació, el dia anterior, i demana un esforç per tenir tota la 

documentació preparada, com a mínim una setmana abans del consell.  

El representant de VeC recorda que els representants del grups polítics no 

venen a títol individual i necessiten temps per revisar els documents amb els 

seus companys de partit. Fa constar que, pel fet d’haver rebut aquesta part de 

la documentació del Consell amb només un dia d’antelació, s’abstindrà en la 

votació de les memòries i els plans anuals.  

 

Considerant que els aspectes més rellevants de les memòries presentades ja 

són coneguts pels membres del Consell, atès que s’han anat tractant en les 

anteriors reunions, els directors de les escoles fan un repàs molt breu dels 

continguts de les respectives memòries. 

 

S’aproven les memòries del curs 2017-2018 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, amb el següent resultat de la votació: 

 

 4 vots a favor (el president, el regidor de Cultura, la regidora 

d’Ensenyament i la representant de PDeCat) 

 3 abstencions (els representants de VeC, ERC i la CUP) 

 cap vot en contra 

 

3. Aprovació Pla Anual curs actual, de cada escola 

El director de l’EMA Arsenal destaca, per al nou curs, la voluntat d’ampliar 

contactes amb empreses de diversos sectors per incrementar el nombre de 

convenis FEL. Aquest curs 2018-2019 dues alumnes de grau mitjà realitzaran 

part del currículum escolar a l’empresa Tous, en aquesta modalitat. També 

comenta que l’escola inicia un procés experimental per introduir, com a nova 

metodologia, l’aprenentatge basat en projectes. El procés s’iniciarà amb els 

alumnes de primer curs dels cicles de grau superior, amb la intenció de poder 

implementar aquest sistema a tota la formació reglada. 
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Pel què fa a l’Escola d’Enoturisme, la directora explica que, en relació a la 

formació professional, es treballa per consolidar l’oferta de grau superior, que 

actualment té 12 alumnes. S’estan explorant opcions per desenvolupar accions 

formatives en línia i també està en procés la creació d’un portal per als 

alumnes, vinculant ofertes de feina i esdeveniments del sector enoturístic. En 

l’àmbit de la formació contínua la previsió és fer formacions en 21 llocs 

diferents, en un total de 14 comarques catalanes. S’incrementarà la relació amb 

el territori per desenvolupar accions formatives de la mà de gremis, patronals, 

D.O., consells comarcals, consorcis i associacions d’Enoturisme. En la formació 

ocupacional es preveu sol·licitar l’homologació per part del SOC dels espais de 

l’Enològica per poder-hi realitzar els CP que es fan a la Fassina.  El 2019 està 

previst que es publiqui el nou concurs per a sol·licitar formació dins l’Acord 

Marc per a la formació professional d’hoteleria i turisme. Caldrà valorar amb el 

Servei d’Ocupació de l’Ajuntament quines especialitats són més interessant per 

al territori, tenint en compte que aquestes formacions s’atorguen per quatre 

anys. 

 

En relació a la WINEBS, la directora explica que s’ofereix el postgrau 

interuniversitari en Gestió d’empreses vitivinícoles, en col·laboració amb l’URV i 

la UVIC, i destaca, entre altres ofertes, la formació sobre exportació i també 

sobre sostenibilitat i canvi climàtic. Un altre objectiu és consolidar el treball 

iniciat amb el Consell Assessor, format per professionals del mon vitivinícola 

que, partint del seu coneixement sobre la realitat, fan propostes de formació 

adequades a les necessitats del sector. 

 

El director de l’EMM destaca algunes novetats en la seva proposta per al curs 

2018-2019, com seria la introducció a l’aula de les timbales i el xilòfon, a més 

de la bateria, que els permet oferir formació en percussió clàssica. També la 

creació d’una nova activitat, “Anem a concert”, en la que els professors 

portaran als alumnes (a partir dels 10 anys, aproximadament) a concerts a 

l’Auditori de Vilafranca. El director diu que volen tornar a la dinàmica de 

trobades i intercanvis, amb diverses activitats entre les que anomena un 

intercanvi amb una escola del País Basc i una trobada d’instruments de corda a 

Capellades. Finalment explica que aquest curs l’escola Sant Josep s’ha 

incorporat al projecte +música, aprofitant la retirada del banc d’instruments a 

les altres escoles participants. Faran la modalitat de corda fregada, que també 

està fent l’escola Pau Boada. 
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Es porta a votació l’aprovació dels Plans Anuals per al 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: 

 

 4 vots a favor (el president, el regidor de Cultura, la regidora 

d’Ensenyament i la representant de PDeCat) 

 3 abstencions (els representants de VeC, ERC i la CUP) 

 cap vot en contra 

 

4. Formulació Ordenances Fiscals 2019 

L’administrador general explica que l’increment és d’un 3% en general, tret dels 

preus públics de l’Escola de Formació Professional d’Enoturisme, que no es 

modifiquen respecte a l’any anterior, i els GFAS de l’EMA Arsenal, que 

s’incrementen un 10%. En el primer cas, el preu ja és elevat i, tractant-se d’una 

escola que arranca, s’ha considerat que mantenir-lo la fa més competitiva. En 

el cas dels cicles de l’Arsenal, la regidora d’Ensenyament recorda que hi ha un 

acord del Consell d’anar augmentant l’aportació dels alumnes fins a un 33% del 

total. Amb l’augment actual s’estarà aproximadament en un 20%. Explica que 

en els cicles de grau mig la tipologia d’alumnat no sempre respon a inquietuds 

artístiques, sinó que sovint esdevé una sortida formativa a joves que acaben 

l’ESO i estan desorientats. Tenint en compte aquesta funció més social dels 

cicles de grau mig, s’ha optat per no aplicar l’increment en aquesta franja, en 

canvi el grau superior s’equipara a uns estudis universitaris i l’augment, que ve 

a significat uns 13€ al mes, sembla més justificat. El director de l’EMA Arsenal 

considera que és un preu car. El president explica que l’impacte es nota 

sobretot en els alumnes que no són de Vilafranca, que no accedeixen a la 

tarifació social i paguen una quota única, tot i que també està bonificada. Diu 

que s’haurà d’actualitzar l’estudi comparatiu amb altres escoles d’art i veure si 

caldrà repensar aquesta decisió en un futur. El representant de la CUP voldria 

que la tarifació s’apliqués a totes les escoles, atès que això no es fa votarà en 

contra d’aquesta proposta d’ordenances. El representant de VeC també opina 

que per al seu grup allò més important no és tant el percentatge de l’augment 

sinó la conveniència d’aplicar la tarifació a totes les escoles i, en relació a 

l’Escola d’Enoturisme, pregunta quin percentatge del cost total s’està cobrint 

amb aportacions d’altres administracions. La directora de l’escola respon que 

fins el desembre no es concreta quina és l’aportació del Departament 

d’Ensenyament. L’administrador general fa l’aclariment que els preus que es 

concreten el les ordenances fiscals són els dels ensenyaments reglats, els 



 

                                     
   
 

 

IMF Acta 22 - 5/7 

 

        

       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 

 

altres cursos que ofereix l’escola s’autogestionen. En relació a la demanda de 

tarifació social a tots els centres, el president explica que l’EMM ofereix una 

formació no reglada i que l’ajuntament ja fa una gran aportació econòmica a 

aquets a oferta que no és preceptiva, oferint preus que ja són bonificats. Creu 

que no s’ha de subvencionar encara més com tampoc es fa amb cap escola de 

futbol o de dansa, per posar un exemple. La regidora d’Ensenyament creu que 

el projecte +música sí que cobreix aquesta part més de cohesió social, posant 

la música a l’abast de tots els nens i nenes d’una mateixa franja d’edat de 

quatre centres escolars de Vilafranca.  

 

Es porta a votació la formulació de l’OF 34 de l’Escola Municipal de Música M. 

Dolors Calvet, l’OF 40 de l’Escola Municipal d’Art Arsenal i l’OF 41 de l’Escola 

Municipal d’Enoturisme de Catalunya. S’aproven amb el següent resultat de la 

votació: 

 

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

regidora d’Ensenyament i la representant de PDeCat) 

 2 vots en contra (els representants d’ERC i la CUP) 

 1 abstenció (el representant de VeC) 

 

5. Proposta Organitzativa Comissió de Treball 

Es presenta una proposta de “Instruccions que regulen la preinscripció i 

matrícula de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de 

Vilafranca del Penedès”. Els membres de la comissió que l’han elaborat 

expliquen que es tracta d’un esborrany que intenta endreçar el què ja es feia 

complementant-ho amb normatives que han consultat d’altres centres. 

L’objectiu és que el procediment quedi recollit en un document que sigui clar 

per a tothom. La regidora d’Ensenyament expressa la seva voluntat de poder 

seguir-hi treballant, ja que voldria aprofitar l’experiència del seu servei per 

poder fer aportacions a la proposta. La cap del Servei d’Ocupació diu que el 

concepte “Renda mínima d’inserció” actualment s’anomena “Renda garantida 

de ciutadania”, caldria esmenar-ho a l’apartat de criteris generals dels barems.  

El president es qüestiona si aquest criteri hauria de donar prioritat d’accés per 

davant d’altres ciutadans amb casuístiques variades. El vicepresident diu que 

és una clàusula social, per afavorir un col·lectiu de difícil accés. La cap del 

Servei d’Ocupació opina que hi pot haver persones en situació de més 

precarietat econòmica que en canvi no tenen prioritat. El representant de VeC 

creu que potser aquest criteri s’afegeix per tradició i pot tenir un punt de 

subjectivitat que no recull la realitat social canviant. Creu que si s’incorporés la 
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tarifació social això s’aclariria. També llança la proposta de prioritzar d’alguna 

manera els participants del projecte +música. La regidora d’Ensenyament, en 

resposta a aquesta intervenció, diu que l'objectiu del +música no és fer 

instrumentistes (pel fet d'afavorir-ne la continuïtat) sinó oferir oportunitats de 

poder descobrir i viure la música (amb els beneficis q aporta a l'alumne) amb 

mestres de l'EMM dins l'horari lectiu i amb instruments reals. L'experiència de 

crear, tocar junts, fer música, en llocs com l'Auditori o d'altres és el què 

persegueix el projecte, que pel fet de fer-se a l'escola, permet arribar a tots els 

nens.  

 

 

Finalment s’acorda donar de marge fins a la següent reunió del consell per fer 

les aportacions que es considerin adients. En la sessió del 7 de novembre 

caldria aprovar el document. 

 

6. Precs i preguntes 

El president dona la paraula a Teresa Rios, representant del treballadors, que 

havia sol·licitat poder explicar en quin punt es troben les negociacions del 

conveni. Rios exposa que els membres del comitè han treballat molt per 

avançar en la redacció d’un conveni unificat, tenint en compte que les tres 

escoles de l’IMF són molt diferents, algunes amb ensenyaments reglats i altres 

no. L’última reunió de la mesa de negociació va ser el juliol de 2017, va quedar 

pendent equiparar el personal PAS amb els treballadors de l’ajuntament, i des 

d’aleshores no aconsegueixen que el president del comitè, que és qui té la 

facultat, convoqui la mesa. El president de l’IMF opina que el més important és 

que els propis membres del comitè s’aclareixin a nivell intern. Destaca que el 

comitè ha aconseguit acords importants en les negociacions que fins ara s’han 

dut a terme, com el reconeixement de l’augment de 30 minuts no lectius dins 

l’horari i els increments de sou que s’han aplicat, alguns amb caràcter 

retroactiu. L’administrador general opina que el marc en el que s’està tractant 

aquesta qüestió no és el lloc on pertocaria. Diu que dins juliol de 2107 hi ha 

hagut acords que s’han anat aplicant, a nivell pràctic alguns aspectes s’han 

consolidat. El que no hi ha és el refós de tot això en un sol document, des de 

l’IMF estan esperant la proposta del comitè. Opina que en qüestions 

intrínseques d’un òrgan col·legiat, com seria el comitè d’empresa, la gestió de 

l’entitat no s’hi pot posar. La representant dels treballadors creu que el fet que 

l’any que ve hi hagi eleccions pot alentir encara més aquest procés. El 

president es compromet a no aturar cap negociació dins aquest període, el que 

pot passar és que durant un temps hi hagi un govern en funcions i l’aprovació 
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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 

 

de la mesura hagi d’aprovar-se més endavant, però en cap cas això suposarà 

no participar en les negociacions.  

 

Per últim, s’acorda per consens modificar el calendari de reunions del Consell 

d’Administració de l’IMF, anul·lant definitivament la reunió prevista per 

setembre, els continguts es portaran a tractar a la sessió prevista el mes 

d’octubre 

 

  

I sense res més a tractar, a les 21:45 h s’aixeca la sessió de la qual n’estenc 

acta.  

      

 

  Vist i plau 

el president, 

   

secretària del Consell d’Administració 

de l’Institut Municipal de Formació 
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