AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2014/06
A la ciutat de Mollerussa, el dia dos de juliol de dos mil catorze. Essent les vint-i-una hores,
es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública
i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.

Josep Simó Ribera
Paquita Brau i Codony
Teresa Grañó i Costa,
Carles Fernández Millàn
Jaume Segura i Gili,
Rosalia Carnicé Farré
Immaculada Casamella Miró
Pere Gatnau i Roca,
Teresa Ginestà Riera
Francesc Xavier Pla Falip
Joan Simeón Morera
Teresa Niubó Cama

(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup ERC)
(Grup Popular)
(Regidora no adscrita)

Excusen l’assistència els regidors/es, Sr. Josep Àngel Lavín Llano (Grup CiU), Jordi Pérez Ruiz
(Grup CiU), Concepció Garnica Rovira (Grup Socialista) i Josep Antoni Ajates Atero (Grup
Socialista).
Actua de Secretari, l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia, per
absència justificada del titular Sr. Manuel Civís Llovera.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
1. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
D’ENSENYAMENT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

NÚM.

24,

TAXA

PER

SERVEIS

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 30 de juny de 2014,
amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per serveis
d’ensenyament.
Vist l’informe d’Intervenció. Atès el que es disposa als articles 15 a 19 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març; atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de
contenir la nova redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i
començament de la seva aplicació.
En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària), Epígraf primer (Escola
Municipal de Música), curs 2014-2015, en els termes següents:
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A) Tarifes:
Nivell d’estudis

Edat (anys) Assignatures

Sensibilització
musical

Nivell Inicial

3

Llenguatge musical

4

Llenguatge musical

5

Llenguatge musical

6i7

Llenguatge musical
Cant Coral

Dedicació
setmanal
1h. setmanal
distribuïdes:
2 sessions a la
setmana de
30 min.
45 min.
45 min.

Matrícula
anual

Quota
mensual

33,26

28,84

73,50

57,06

73,50

77,16

73,50

82,71

87,91

97,85

87,91

100,68

Instrument individual
15 min.
Classe col·lectiva 30 min.
d’instrument
Nivell Elemental

8i9

Llenguatge musical
1 assignatura a escollir:
Opció 1: Cant Coral
Opció 2: Cor Infantil
Instrument individual
Classe col·lectiva 30 min.
d’instrument

10 i 11 Llenguatge musical
1 assignatura a escollir:
Opció 1: Cant Coral
Opció 2: Cor Infantil
Instrument individual
Música de Cambra
(piano - guitarra)
Conjunt instrumental
Nivell Mitjà Bàsic

12 a 15 Llenguatge musical
Cor de noies o Cor Jove
Instrument individual
Jove Orquestra
Música de Cambra
(piano – guitarra)
(*) Assignatures
complementàries
(escollir 1 assignatura
complementària com
a mínim)

Nivell Mitjà Avançat

12 a 15 Llenguatge musical
Harmonia
Cor de noies o Cor Jove
Instrument individual
Jove Orquestra
Música de Cambra
(piano – guitarra)

60 min.
45 min.
60 min.
30 min.

75 min.
45 min.
60 min.
45 min.
45 min.
90 min.
60 min.
75 min.
45 min.
120 min.
45 min.

60 min.

60 min.
60 min.
75 min.
60 min.
120 min.
60 min.

(*) Assignatures
complementàries
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(escollir 1 assignatura
complementària com
a mínim)
Nivell Mitjà Avançat

16 a 17 Harmonia
Cant coral
Instrument individual
Jove Orquestra
Música de cambra
(piano – guitarra)
(*) Assignatures
complementàries
(escollir 1 assignatura
complementària com
a mínim)

60 min.

60 min.
45 min.
60 min.
120 min.
60 min.

87,91

100,68

60 min.

(*) 1 assignatura complementària forma part dels continguts del nivell d’estudis.

Nivell d’estudis

Edat (anys) Assignatures

Pràctica Musical 1

10 a 11 Instrument individual
Música de Cambra
(piano – guitarra)
Conjunt instrumental
amb prova d’accés
(*) 1 assignatura
complementària
(a escollir)

Pràctica Musical 2

12 a 18 Instrument individual
Música de Cambra
(piano – guitarra)
Conjunt instrumental
amb prova d’accés
(*) 1 assignatura
complementària
(a escollir)

Dedicació
setmanal

Matrícula
anual

30 min.

73,50

Quota
mensual
27,81

45 min.
90 min.

60 min.

45 min.

87,91

41,20

45 min.
120 min.

60 min.

ASSIGNATURES COMPLEMENTÀRIES

Nivell d’estudis

Edat (anys) Assignatures

Dedicació
setmanal

Matrícula
anual

Quota
mensual

Nivell Elemental

Batucada (E3 i E4)
Cor Infantil (a partir E1)

60 min.
60 min.

10,30
10,30

Nivell Mitjà i Pràctica 2

Música de Cambra amb
tots els instruments

60 min.

15,45

Guitarra acompanyament

60 min.

15,45

Piano d’acompanyament
Prova d’accés a

60 min.

15,45
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Nivell Elemental 3-4
Nivell Mitjà / Pràctica 2

Nivell d’estudis

grau professional

60 min.

15,45

Informàtica musical

60 min.

10,30

Batucada

60 min.

10,30

2n instrument

30 min.

36,05

Edat (anys) Assignatures

Aula oberta

8 a 12

Música activa

Matrícula
anual

Quota
mensual

60 min.

10,30

10 a 16 Batucada

60 min.

10,30

12 a 17 Cor Jove

75 min.

10,30

=/<18

Cor de pares

60 min.

10,30

Audicions orientades

60 min.

10,30

Direcció de cors

60 min.

10,30

Tècnica vocal

60 min.

10,30

Instrument
Cant Coral

30 min.
45 min.

33,26

29,31

Instrument individual

30
45
45
60
60

min.
min.
min.
min.
min.

73,50

51,50
73,44

Entrenament cognitiu
45 min.
Instrument col·lectiu
piano (grups de 3 persones)

25,00

20,00

Aula musical

=/<18

Cor Infantil

Dedicació
setmanal

Musica de Cambra
Conjunt instrumental
Cor de pares
=/<65

Lloguer instrument

Ús exclusiu
Ús compartit

Fotocòpia

Unitat

10,00
5,00
0,05

B) Avantatges econòmiques sobre les tarifes:
-

Família monoparental i família nombrosa: 50% de l’import de la matrícula i 25% de l’import de les
mensualitats. Cal justificar amb el carnet de família monoparental i/o carnet de família nombrosa.
Famílies amb dos o més membres matriculats a l’Escola: 25% de l’import de les mensualitats al 2n
membre i posteriors menors d’edat.
Els alumnes que es matriculin a partir del 3r trimestre pagaran 1/3 part de la matrícula.
Les famílies que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 2,35 vegades el salari mínim
interprofessional, gaudiran d’una bonificació del 20 % en la quota mensual.
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-

Els alumnes majors de 65 anys (jubilats o pensionistes): en la tarifa “música activa”
l’import de la matrícula i 30% de les mensualitats.
Aquests avantatges no són acumulables.

30% de

Seguint els criteris del Departament d’Educació (Ordre EDU/332/2007) i per tal de regular la quota de
famílies que acrediten tenir una situació d’autònoms, en el supòsit que els membres computables de
la família siguin titulars d’alguna activitat econòmica i hagin obtingut en el darrer any fiscal un volum de
facturació superior a 156.300,00 €, no podran sol·licitar cap tipus de bonificació de la quota.

Segon. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària), Epígraf segon (Escoles
Bressol), apartats 2 (mensualitat) i 3 (servei de permanència), curs 2014/2015, en els
termes següents:
A) Tarifes:
2. Mensualitat:
2.1 Ingressos fins 2,35 vegades el SMI:
2.2 Ingressos fins 3,5 vegades el SMI:
2.3 Ingressos superiors a 3,5 vegades el SMI:
-

68,00
113,33
148,75

Els ingressos faran referència a la unitat familiar.
El cobrament de la quota del mes de juliol es cobrarà de forma anticipada i fraccionada
cada trimestre (novembre, febrer i maig).

3. Servei de permanència:
3.1 Per hora, (eventual):
3.2 Per 1 hora, tot el mes:

2,62
22,92

Tercer. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que, tal i com van dir a la Comissió
Informativa el seu vot serà favorable, ja que pensa que el que tenim de pal·liar és la
sostenibilitat de l’Escola de Música; no ens agrada que s’apugessin les taxes però és el que hi
ha, i pensant amb el futur de l’escola votarem a favor d’aquesta proposta.
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, manifesta que una de les a recalcar es el fet que
en una ciutat és importantíssim tot el que fa referència a la cultura i en aquest cas per
exemple, en allò referent a l’Escola de Música. Per tant, tot allò que podem fer per
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conservar-la i per a que tingui una certa qualitat, és important. Evidentment, tot el que
puguem fer també per tal de mantenir un altre servei importantíssim com és el de les
Escoles Bressol doncs, també el mateix. Però malgrat això, m’agradaria constatar un fet: no
deixa de ser anecdòtic que avui aprovem unes taxes quan ja fa dues setmanes que la s’han
iniciat les inscripcions i les matricules a l’Escola de Música; penso que s’hauria d’anar amb
més cura perquè al cap i a la fi, salvant les distàncies, es com aquell que va a comprar una
cosa i no sap el preu. Ara per ara encara no sabem exactament el preu exacte i no obstant
es matricula a la gent. Penso que hauria estat millor fer això abans d’iniciar el període de
matricules. Evidentment el nostre vot, malgrat aquest 3% d’increment, serà favorable. Tot i
que es una taxa que puja, vistes les circumstàncies de l’Escola de Música i del finançament
que pateix, li donarem el nostre suport.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, expressa que el nostre partit en aquest punt
de l’ordre del dia, es pronunciarà amb vot favorable. Exposa, en la línia de la intervenció
que feia el Sr. Pla, que les aportacions per part de la Generalitat veiem que cada vegada
s’estan reduint, i això és aplicable tant si parlem de les Escoles de Música com si parlem de
les Escoles Bressol. A nivell de municipi, per poder mantenir aquests serveis o aquestes
prestacions que estem donant a la ciutadania, ens veiem obligats a haver d’incrementar les
taxes. I és aquí que entenem que la Generalitat ens està fent un flac favor en aquest aspecte
o en aquest sentit.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dona les gràcies pel suport en aquest punt. Manifesta que tant
de bo no haguéssim de pujar les taxes i tant de bo tinguéssim els serveis públics
absolutament dimensionats. Això és conseqüència, no d’un any ni dos ni de set; això és des
del moment que es van crear amb unes condicions que al llarg del temps han anat canviant,
però no a millor; quan estaven bé, des dels Ajuntaments no és feien els esforços per ajustar
les condicions, ni tampoc per posar-los a preus correctes. Ara per la necessitat, per la manca
de recursos públics i, en aquest sentit, també per la obligatorietat de les lleis que ens les fan
tenir a cost de rendiment, doncs tot això sumat ens porta a tenir que fer aquestes pujades.
Dir que tant en l’Escola de Música com en les Escoles Bressol, l’esforç a nivell de taxes ja el
vam fer en anteriors exercicis. Per tant, més que res és per justificar què quan presentem
tota la documentació relativa a com estem articulant i gestionant econòmicament aquests
serveis impropis, si no marquem cap tendència o voluntat d’anar-los posant a preu, podríem
tenir alguna alerta. Esperem que no, però en qualsevol cas, és més que res, conceptual. Es
millor saber que no tenim els serveis totalment a to, i els incrementem una miqueta amb uns
números relatius, ja que el percentatge és molt poc: un 3%.
Destaca l’esforç que s’ha fet des de l’Ajuntament en l’Escola de Música: tot i que hem tingut
zero aportacions de la Generalitat en els dos últims cursos, només que haguéssim tingut una
aportació, ni que fos rebaixada en el 50% de l’aportació de la Generalitat, hores d’ara
estaríem parlant que l’Escola de Musica és absolutament autofinançada; això, en el ben
entès i partint de la base que l’Ajuntament sempre hi hauria d’aportar alguna quantitat.
Sempre hi ha una despesa, però estaria d’acord amb els principis dels terços. Des d’aquest
últim curs i també en la proposta del curs vinent, si nosaltres anéssim a fer la teoria dels
terços, en el terç dels alumnes és supera per tant, si es va plantejar un servei tenint en
compte que perquè això pogués ser viable els alumnes havien d’assumir un terç, nosaltres ja
hem arribat a aquest terç; per tant, poc podem pujar la taxa ja que a partir d’ara es
repercuteix directament en els alumnes; si ho incrementem més el servei ens pot provocar
una davallada de matricules i per tant, menys alumnes amb pràcticament la mateixa
despesa; això suposaria que el saldo, al final de l’exercici, encara seria pitjor. Per això es va
fer un esforç (també alhora de redimensionar l’Escola) per poder complir els contractes que
hi havia amb els professors del centre. També s’ha redimensionat l’oferta que fèiem i en
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qualsevol cas, s’ha notat que en els últims temps (per posar un històric dels últims cinc
cursos), podríem dir que el cost total de l’Escola de Música, el curs 2009/2010 era de
760.000€, el 2010/2011 687.000€, el 2011/2012, de 648.000€, el 2012/2013 de 561.000€ i
aquest curs passat, que hem tancat ara, el cost ha estat de 486.000€. Per tant hi ha hagut
una reducció del 37%. Aquesta és ara per ara la despesa que ens suposa tenir aquest servei
operatiu. L’esforç per reduir despeses en allò que depèn de nosaltres, s’ha notat, i molt. El
problema ha estat la variable que en aquest cas (i en aquest sentit el Sr. Alcalde dóna la raó
als Regidors, Sr. Pla i Sr. Gatnau) implica l’aportació de la Generalitat, que ens fa
distorsionar la filosofia per la qual va estar concebut aquest servei. En qualsevol cas,
l’Ajuntament de Mollerussa malgrat no tenir el servei a cost zero, a dia d’avui pot mantenirlo i intentar generar confiança perquè es pugui continuar mantenint, sempre i quan en allò
que sí que tenim la obligació què estigui a zero (que són els serveis obligatoris) complim
amb els indicadors corresponents.
Respecte les Escoles Bressol, indica el Sr. Alcalde que estem en el mateix; si les taxes les
incrementem molt en els temps de crisis, com ha passat, ja s’ha notat aquest any que hem
tingut un descens en les matricules. Per tant, sabem que si volem mantenir els serveis,
serveis que tenim en concessió, haurem de prendre altres mesures. El curs passat ja vam
treure el concert que teníem en l’Escola Bressol de l’Infant i aquest any només hem
mantingut el concert d’aquelles places que venien dels cursos anteriors; de cara al curs que
ve, doncs si encara n’hi ha alguna, doncs també es mantindrà. Tot això combinat en què
tenim una oferta de preus que, inclús la nostra tarifa mes cara és inferior als que s’apliquen
a la Comarca [que són preus fixes unitaris per nen]. Qualsevol increment que féssim tampoc
ens faria arribar al preu de mercat, i si a sobre a Mollerussa tenim la voluntat entre tots de
mantenir que criteri que es pugui accedir a les escoles bressol tenint en compte els nivell de
renta vol dir que, de facto, ja tenim tres tipus de preus [trams o fraccions]. La diferència en
el major preu que és el que complementa (aportant un suplement) l’Ajuntament i és el que
abans es complementava amb l’aportació per alumne per part de la Generalitat. Respecte a
aquests trams o fraccions de fet se’n generen sis més perquè hi ha les diferents
bonificacions, es a dir, hi ha una sèrie també d’avantatges; això fa que bàsicament anem
baixant la quota. Alguna vegada ens havíem plantejat i havíem fet l’estudi si que passaria si
poséssim una única mensualitat fixa de 150€, perquè, al tractar-se d’un servei que no es
obligatori, doncs i anem a buscar el que realment toca i ja està; aquest plantejament no
responia a la voluntat per la qual va estar creat el servei i que tots hem anat mantenint al
llarg dels anys. El model del servei fou concebut perquè enteníem que s’ha de fomentar que
els nens i nenes puguin anar a l’escola a partir de zero anys, malgrat no ser un ensenyament
obligatori. Però tampoc les concebíem com a guarderies: són escoles bressol en les que hi ha
uns projectes pedagògics al darrera. Per tant, hi ha la voluntat que realment hi hagi una
interrelació entre els nens que comencem l’etapa escolar, les famílies i la comunitat
educativa, des de molt petits. Nosaltres no compartim [combreguem] que, per un tema
estrictament econòmic, si un no té feina que es quedi a casa amb els nens/nenes. Per
aquesta raó, ara que ens trobem amb un entorn econòmic complicat, entenc que també hem
d’intentar garantir al màxim possible aquest servei. Fem aquest increment entenent que, per
“vasos comunicants” i considerant el total de les despeses dels centres educatius, al final de
tot plegat podem mig compensar-ho. Si han vist els informes que hi ha en l’expedient, ens
indiquen també com haurien de ser els números perquè poguessin estar a cost zero, i aplicar
això és pràcticament igual a dir que haurien de fer per no tenir els serveis. Els emplaço per a
què, amb tota tranquil·litat i amb tot realisme, puguem transmetre això: que a l’Ajuntament
anem posant les coses al que ens marca el mercat, i ja no és només un tema de voluntat
política, és un tema també de complir les lleis i que, en allò que depengui de nosaltres,
intentem gravar-ho de mica en mica però el mínim possible. Quan s’arribi al final de les
concessions que tenim amb les Escoles Bressol hi haurà un moment en el qual, potser,
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haurem de fer un altre plantejament; però a dia d’avui el plantejament amb els contractes
en curs, és el que tenim i hem d’intentar també que ens costi el menys possible a
l’Ajuntament, ja que, al final cada més hem de pagar en funció del contracte de concessió
que tenim. Per tant, ho tens ingressos [matricules fetes] o has d’aportar més. Anys enrere,
l’Ajuntament havia pogut justificar que era un servei que estava pràcticament a cost zero.
Que estava autofinançat. Ara passem uns anys que no ho està i doncs intentarem entre tots
fer la pressió necessària perquè es puguin recuperar els números, si mes no una mica.
Referint-se a la intervenció del Regidor Sr. Pla, el Sr. Alcalde indica que es veritat que no
s’han aprovat els preus en el moment adient, tal i com vostè diu [en el moment que fem la
matricula] però, atès que no hi ha cap modificació substancial, tothom que ha anat venint a
l’Ajuntament, des del principi li hem dit que si és puja, serà com a molt un 3%. Per tant, es
mínim i si hi hagués hagut qualsevol canvi substancial, de manera individualitzada s’hagués
informat a tothom. Però aquí hem de fer molts números i molts equilibris i per tant, no és
allò de dir els pugem un 3% i ja està, no, aquí hem de mirar el que ens suposa un 3%, i com
hem de plantejar les diferents pujades i també ens era bo copsar la temperatura de la gent a
mesura que s’anava matriculant; tot i aquesta contradicció, no ens ha anat malament fer-ho
ara, sabent ja com s’han iniciat les preinscripcions i tenint ja una miqueta la base sòlida de
saber quanta gent hi haurà; perquè és molt important alhora de fer els càlculs, saber
quanta gent tindrem de cara al proper curs. Per tant, malgrat sembli una contradicció, en
qualsevol cas la realitat ens ha donat un punt de marge per poder encara ser més rigorosos
alhora de poder plantejar aquest increment del 3%.

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i trenta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.
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