Acta de la sessió extraordinària del Patronat de la Fundació Teatre Municipal
d’Artà de 04 d’abril de 2014, a les 20’30 h la sala de plens de l’Ajuntament d’Artà

Hi assisteixen:
Jaume Alzamora Riera (president)
Bartomeu Gili Nadal (vice president)
Onofre Serra Vila
Maria Paula Ginard Vilchez
Joan Lliteras Espinosa
Miquel Servera Morey
Maria Bel Sanxo (secretària)

No hi assisteixen:
Maria Antonia Sureda Martí
Magdalena Maria Fernàndez
Guillem Caldentey Crego

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de dia 19 de març de 2014
2. Situació administrativa de la Fundació
3. XXVI Festival de música clàssica Antoni Lliteres

Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l’acta de dia 19 de març de 2014
Es llegeix l’acta de la sessió ordinària de dia 19 de març de 2014, la qual s’aprova per
unanimitat.

2. Situació administrativa de la Fundació

La gerent informa que tots els regidors tenen la documentació pertinent en relació als
informes realitzats per la gestoria de Fornell Consultors que conclou que l’Ajuntament
ha d’optar entre l’adscripció o vinculació a la corporació local o la dissolució de la
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Fundació. De no resoldre per a cap de les dues opcions és dissoldrà automàticament en
el termini de sis mesos.
Explica breument els continguts de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
En relació al tema de personal l’informe de Fornells diu que l’Ajuntament ha de tramitar
un expedient administratiu per acordar el canvi de gestió a forma directa, l’aprovació
d’un reglament de funcionament del teatre i la dissolució de la Fundació. I que haurà de
subrogar-se en les relacions laborals dels treballadors de la Fundació.
A més la gerent comenta que segons els estatuts (article 11) l’acord de dissolució
voluntària s’haurà d’adoptar amb el vot favorable de les dues terceres parts dels
membres.
En Tolo Gili diu que tots ja saben que des dels seus inicis la Fundació està mal
plantejada. En Jaume Alzamora diu que no és la forma jurídica que pertoca i que en el
seu dia es va fer malament.
En Joan Lliteres demana com es pot reorganitzar ara i si es dissol automàticament que
passarà amb el teatre i amb el personal.
En Tolo Gili li contesta que si l’Ajuntament vol fer les mateixes funcions està obligat a
assumir el personal i seguir donant el mateix servei.
Jaume Alzamora diu que com a UIA ells entenen que és important fer cas al primer punt
allò que està mal fet i s’ha de refer. Ells creuen que han d’apostar per la dissolució i diu
que necessiten un assessorament jurídic potent que els deixi clar el que han de fer. Que
vengui un de Fornells a explicar la situació i que els patrons li puguin fer preguntes
perquè ells tenen dubtes procedimentals.
Paula Ginard comenta que ella s’ha llegit tots els informes i que el que més li preocupa
de tot és el tema del personal de la Fundació, que passarà? Segons l’informe s’ha de
subrogar. Creu que necessitarien un altre informe que especifiqui més com quedaria el
tema de personal.
Jaume Alzamora diu que ells parlaren amb Tolo Gili i amb els sindicats i que ells diuen
que si la Fundació es dissol, és dissol i ja està. L’Ajuntament pot agafar un altre
personal. Ells creuen que s’hauria d’encarregar un altre informe a una altra assessoria
per tal de saber si s’ha d’internalitzar,fer una fundació nova o re formular els estatuts.
En Joan Lliteras demana si el letigi del plet interfereix. La gerent li contesta que no
perquè el plet el va posar l’Ajuntament.
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Miquel Servera demana a veure si en el cas de que s’opti per internalitzar si hi hauria
personal de l’Ajuntament que pogués assumir funcions de les que ara fa el personal d el
teatre, per exemple la part administrativa.
Paula Ginard diu que si el personal queda adscrit a l’Ajuntament el teatre seguirà
funcionant.
En Tolo Gili demana als patrons si consideren que s’hauria de demanar un altre
informe. En Miquel Servera diu que ell pensa que abans s’hauria de decidir quina opció
volen. La Fundació va sortir viciada i per tant ara s’haurien de fer les coses bé.
En Joan Lliteres remarca que ningú hauria de perdre la feina i Jaume Alzamora proposa
demanar un altre informe i que vengui algú de Fornells a explicar-ho al patronat.
S’acorda sol·licitar un informe sobre la situació laboral del personal contemplant les
diferents opcions. S’acorda també donar-li la màxima urgència possible.
3. XXVI Festival de música clàssica Antoni Lliteres
Es parla de com es durà a terme aquest any el festival i Paula Ginard comenta que la
temporada d’arts escèniques i musicals s’ha “menjat” el festival i a veure si el director
del mateix vol continuar. En Tolo Gili li contesta que si, perquè es planteja sol·licitar
subvencions externes però que encara no han parlat amb ell.
S’acorda que el regidor parli amb Pep Fancesc Palou per tal de veure de quina manera
s’organitza el festival.

Acords:
1. S’acorda aprovar l’acta de dia 19 de març de 2013
2. S’acorda que l’Ajuntament sol·liciti un altre informe sobre la situació
laboral del personal contemplant les diferents opcions i donar-li la
màxima urgència possible.
3. Que el regidor parlí amb Josep Francesc Palou per decidir com
es farà el festival de música Antoni Lliteres.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El president

Maria Isabel Sancho

Jaume Alzamora Riera
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La secretària
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