Acta C.E. Reglament escola municipal de música, dia 24 de març 2021

COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORREDEMBARRA
A les 9 hores i 10 minuts del dia vint-i-quatre de març de dos mil vint-i-u, es reuneixen
mitjançant videoconferència i sota la presidència de la regidora delegada d’Educació,
senyora Maria Gual i Figuerola, els regidors i personal tècnic que a continuació es
relacionen, per celebrar la sessió de la Comissió a què han estat convocats en temps i
forma:
-

Sra. Núria Batet Miracle, regidora (ERC)
Sra. María del Carmen Martín Framit, regidora (PSC)
Sr. Josep Maria Calvet Boronat, regidor (JxCat)
Sr. Daniel Rodríguez Curieses, cap d’estudis i professor de piano de l’escola
municipal de música.
Sr. Josep Marín Navarrete, director i professor de guitarra de l’escola
municipal de música.

S’excusa l’absència del regidor, senyor Toni Cruz López (Cs).
Actua com a Secretària de la Comissió, la funcionària senyora María Luisa Díez Zurita,
administrativa de la Regidoria d’Educació.
Un cop comprovat que existeix el quòrum que demana l’article 112.2 del Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
en endavant TRLMRLC), es passa a l’examen i consideració dels assumptes
compresos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de la presidenta
delegada de la Comissió, de data 19 de març de 2021.
1. Constitució de la Comissió d’Estudi.
Havent concorregut el quòrum necessari, regulat a l’article 112.2 del TRLMRLC, es
dona per constituïda la Comissió.
2. Estudi de l’avantprojecte del Reglament.
Els reunits comenten diversos aspectes de l’avantprojecte lliurat als reunits juntament
amb la convocatòria.
La presidenta comenta la necessita de tramitar una modificació del reglament de règim
intern de l’Escola Municipal de Música, ja que des del mes d’abril de 2015 no s’havia
realitzat cap modificació.
Durant la sessió s’analitzen les diferents parts del text, amb les aportacions que van
fent els regidors així com el personal tècnic de l’escola.
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Es considera que un dels principals canvis respecte a l’anterior reglament afecta a l’ús
d’espais i instal.lacions (apartat 4.4), l’actual avantprojecte considera que l’escola
podrà fer ús d’altes espais del municipi, com escoles i instituts, o altres espais
considerats adequats, qüestió que l’anterior reglament no contemplava.
Es comenta la necessitat d’una modificació de l’Ordenança núm.1 de preus públics, ja
que hauria d’incloure el tema del Banc d’instruments – apartat 4.4.2, ja que
l’avantprojecte contempla que per gaudir d’aquest servei, s’hauria de pagar una quota
per curs acadèmic destinada al manteniment dels instruments
A les 9 hores i quaranta-nou minuts, el regidor Josep Maria Calvet, abandona la
reunió.
La presidenta de la Comissió, informa que una de les principals novetats de
l’avantprojecte és el fet d’incloure un apartat 4.5 que regula que la llengua vehicular a
l’escola, la qual serà el català, excepte en determinades circumstàncies.
I sense més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta posa fi a la sessió quan són les
10 hores i 31 minuts, de tot el que jo, la Secretària, n’aixeco aquesta acta, que s’estén
en dos (2) fulls. En dono fe.
Torredembarra, a data de la signatura electrònica.
Maria Luisa
Díez Zurita DNI 39735202B
(SIG)
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