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ASSOCIACIÓ D’ESCOLES DE MUSICA D'INICIATIVA PRIVADA 
ASSOCIADES DE CATALUNYA (EMIPAC) 

 

ACTA DE REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA JUNTA 
DIRECTIVA  

29 de novembre de 2021 

 

A Barcelona, essent les 12 hores del dia 29 de novembre de 2021 s'ha 
reunit la Junta Directiva de l'associació ESCOLES DE MUSICA 
D'INICIATIVA PRIVADA ASSOCIADES DE CATALUNYA (EMIPAC) al 
domicili social de l'associació a la que assisteixen la totalitat dels membres 
integrants de la Junta Directiva segons consta en la següent, 

 

Llista d'assistents: 

 

 SR. SERGI DIAZ I VILLALONGA 

 

Signat: 

 

 

 SRA. NURIA ORRIOLS I VALLDAURA 

 

Signat: 

 

 

 SR. JORDI FARRES I XIRINACHS 

 

Signat: 
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 SR. ALFONS PEREZ i MARTIN 

 

Signat: 

 

 

 SR. LLORENÇ DOMENECH I DOMENECH 

 

Signat: 

 

 

 SRA. MARINA HARO I VIDAL 

 

Signat: 

 

 

 SRA. CINTIA MATAMOROS I DENICOLA 

 

Signat: 

 

 

 SR. JORDI ARTIGAS I MARROQUIN 

 

Signat: 

 

 

 SR. IVAN PRADES I FERRÉ 

 

Signat: 
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De conformitat amb el que estableix l'Article 34 dels Estatuts de l'Associació 
i atesa la importància dels assumptes a tractar no s'ha cursat convocatòria 
formal de la Junta, de manera que tots els assistents acorden per 
unanimitat la seva constitució en Junta Extraordinària i Universal i aproven 
per unanimitat el següent Ordre del Dia, actuant com a President el Sr. 
Sergi Diaz i Villalonga i com a Secretari el Sr. Ivan Prades i Ferré.  

 

O R D R E  D E L  D I A 

 

1. Valoració general dels expedients presentats en la darrera 
convocatòria d’Ajuts d’EMIPAC 2020-2021 per a la formació musical 
d'alumnes d'escoles de música de la ciutat de Barcelona de titularitat 
privada i autoritzades pel departament d’ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, en base al Conveni subscrit amb l’ICUB. 

2. Valoració del llistat de resolucions de caràcter provisional que seran 
publicades a la pàgina web d’EMIPAC fent menció dels cinc 
expedients que, en última instància, s’han desestimat per falta de 
justificació als requeriments efectuats.   

3. Aprovació, en el seu cas, de l’addenda especificativa de les bases 
reguladores dels Ajuts previstos pel curs 2020/2021.  

4. Properes accions a emprendre: Aprovació d'una Memòria  d’actuació i 
econòmica dels Ajuts per a la formació musical d’alumnes d’escoles 
de música, a lliurar a l'ICUB i per donar a conèixer a escoles i famílies 
participants; publicació de les resolucions provisionals; publicació de 
les resolucions definitives; pagament de les quantitats atorgades a 
cada un dels expedients. 

5. Precs i preguntes. 

6. Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la reunió.  

Un cop ratificada per tots els membres de la Junta Directiva la seva voluntat 
de reunir-se en Junta Directiva de manera Extraordinària i Universal es 
declara vàlidament constituïda la mateixa per part del Sr. President i el Sr. 
Secretari amb aptitud legal suficient per a prendre tot tipus d'acords i 
decisions.  

Un cop debatuts àmpliament els anteriors punts de l'ordre del dia, els 
assistents adopten per unanimitat els següents, 
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A C O R D S 

 

PRIMER.- Pel que fa a la valoració general dels expedients presentats, 
segons les pròpies bases de la convocatòria d’ajuts d’EMIPAC 2020-2021, la 
Junta Directiva d'EMIPAC deixa constància que s'han presentat un total de 
166 expedients, dels quals s'han pogut atendre en aquests Ajuts un total de 
151 expedients, arribant a esgotar la total partida pressupostaria de 
117.000,00 euros.  

Han quedat finalment fora de la convocatòria 15 expedientsper no complir 
amb els requisits establerts a les bases reguladores d’aquest ajut, 
bàsicament: (no haver cursat un mínim de sis mesos, superar els ombralls 
d’ingressos familiars i no haver aportat la documentació necessària). Així 
s'explicarà en les Memòries valoratives que es faran per l'Ajuntament i les 
escoles i les famílies participants.  

SEGON.- S’aprova elllistat de resolucions de caràcter provisional que 
haurà de publicar-se a la pàgina web d’EMIPAC.  

S’incorpora aquest llistat com Annex de la present.  

En aquest llistat es fa menció especial de la situació en la que es troben tres 
de les famílies sol·licitants que no han aportat la documentació que se’ls ha 
requerit en diverses ocasions o que l’han aportat però no s’ha estimat 
suficient per justificar els requeriments que se’ls hi ha efectuat.  

TERCER.- S’acorda aprovar l’addenda especificativa feta envers l’establert a 
l’apartat 7 de les bases reguladores que disposa que el mencionat apartat 
serà modificat en el següent sentit:  

7. Quantia de l’ajut. 
 

7.1. A efectes de calcular la quantia de l’ajut, les Rendes Personals 
Disponibles de cada una de les famílies es classificarà en un 
delstramssegüents:  

 

- Tram de Renda 1: Fins a 4.412.-€.  
- Tram de Renda 2: De 4.412,01.-€ a 8.824.-€.  
- Tram de Renda 3: De 8.824,01.-€ a 13.236.-€.  
 

7.2. Tanmateix, a cadascun dels trams se li assignarà el següent factor 
de renda:  
 

- Tram de Renda 1: 1,4 
- Tram de Renda 2: 1,2 
- Tram de Renda 3: 1 
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Aquest factor corrector s’aplicarà al Cost del CursAjustat (CCA) i 
variarà en funció de la Renda Personal Disponible de cada una de 
les famílies. 

7.3. El Cost del CursAjustat (CCA) a la càrrega lectiva es calcula de la 
següent forma:  

 

- Cost ajustat individual: cada minut de classe individual 
certificar per l’escola es multiplicarà per 2,00.-€ i després per 
la totalitat de mesos efectivament cursats en clases 
individuals.  
 

- Cost ajustat col·lectiu: cada minut de clase col·lectiva certificat 
per l’escola es multiplicarà per 0,75.-€ i després per la totalitat 
de mesos efectivament cursats en clases col·lectives.  

 

- Cost del Curs Ajustat total: és la suma del cost ajustat 
individual i del cost ajustat col·lectiu.  

 

7.4. Donat que les famílies es troben dividides en tres tramssegons la 
Renda Personal Disponible (Apartat 7.1) i que, conseqüentment, 
se’ls ha assignat un factor de renda (Apartat 7.2), aquest darrer 
es multiplicarà pel Cost del Curs Ajustat donant com a resultat 
una quantitat que determinaremcom a Preu Ajustat Calculat.  
 

7.5. A la quantitat obtinguda, se li aplicarà un topall que limita l’import 
a percebre per cada família i aquest será d’un70% i s’aplicarà 
sobre el Cost del Curs Ajustat.  
 

7.6. Llavors, resultarà necessari aplicar els següents límits quantitatius 
als ajuts en funció de les edats dels alumnes:  

 

- Alumnes nascuts entre el 2013 i el 2016: 900.-€ 
 

- Alumnes nascuts entre el 2012 i el 2009: 1.600.-€ 
 

- Alumnes nascuts entre el 2008 i el 2003: 2.200.-€ 
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7.7. Addicionalment, s’estableix un límit de 3.000.-€ per cada 
unitat familiar, independentment del nombre de sol·licituds que 
hagipresentat.  
 

7.8. De l’aplicació dels límits establerts als apartats 7.5, 7.6 i 7.7, 
s’obtindrà el què es denomina com a Import a Rebre.  

 

7.9. Una vegada obtingut l’Import a Rebre, caldrà transformar-lo en 
una quantitat percentual. És a dir, s’assigna un percentatge a 
cada Import a Rebre, a fi de repartir la totalitat del pressupost 
concedit per la concessió d’aquests ajuts.  

 

7.10. Seguidament, es calcularà la quantitat que li pertoca al sol·licitant 
en funció del Coeficient Equitatiu obtingut a l’anterior pas.  

 

QUART.- S’acorda que les properes accions a emprendre seran:   

1. Aprovació de la Memòria d’actuació i econòmica dels Ajuts 2020-2021 
per a la formació musical d’alumnes d’escoles de música a lliurar a 
l’ICUB i per donar a conèixer a les escoles i famílies participants.  

2. Publicació de les resolucions de caràcter provisional a la pàgina web 
d’EMIPAC. 

3. Publicació de les resolucions de caràcter definitiu a la pàgina web 
d’EMIPAC. 

4. Pagament de les quantitats assignades a cadascun dels expedients.  

QUART.- Obert el torn de precs i preguntes no se'n formula cap. 

CINQUÈ.- Es fa constar que la present Acta és llegida pel Secretari al final 
de la reunió i és aprovada per tots els reunits juntament amb les seves 
signatures. 

No havent-hi més assumptes a tractar de l'Ordre del Dia, s'aixeca la sessió 
a les 13:00 hores del dia que figura a l'encapçalament d'aquesta Acta.  

 

EL PRESIDENT        EL SECRETARI 

 

Sergi Diaz i Villalonga      Ivan Prades i Ferré 
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