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Defensem el model d’Escola Municipal de Música 
i la continuïtat del seu professorat 
 

La CUP defensa la continuïtat de l’equip docent i del model educatiu de 
l’Escola Municipal de Música, i rebutja el nou procés de privatització 
(externalització) del que hauria de ser un servei públic amb treballadors 
públics 
 

Dilluns 14 i dimecres 16 de maig s’ha reunit el Consell Plenari de l’Institut Municipal 
d’Educació, en el qual entre d’altres punts, calia aprovar el nou Plec de contractació 
de l’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM). El vot en contra de la 
representant de la CUP Juliana Bacardit i d’altres grups municipals de l’oposició ha 
impedit que s’aprovi el projecte del govern de CiU en minoria. 

Després d’hores de negociació entre els membres del consell i el regidor d’educació, 
no hi ha hagut acord en el punt de la subrogació del personal que configura l’actual 
equip pedagògic de professorat. 

La CUP considera que, pel bon funcionament i continuïtat de la línia pedagògica de 
l’escola, cal garantir l’actual equip, que és el que ha engegat l’EMMM des de la seva 
creació. Garantir-ne la continuïtat és molt important atès que fins a dia d’avui la 
seva tasca ha estat molt ben valorada per part dels usuaris. 

Fins ara l’equip de direcció i coordinació era contractat directament des de l’Institut 
Municipal d’Educació i el professorat era externalitzat en dues empreses (Educats i 
Visual Sonora) que van ser escollides per concurs públic. Aquest any han finalitzat 
els contractes i ara el govern municipal pretén externalitzar (privatitzar) el conjunt 
del servei (direcció, coordinació i professorat) a una única empresa i no preveu la 
subrogació de l’equip pedagògic. 

No veiem clara ni entenem la negativa del regidor a la subrogació de la plantilla o 
part d’ella. Confiar en que l’empresa  adjudicatària  respectarà l’actual equip docent 
és molt confiar. Pensem que cal redactar el plec de tal manera que quedi garantida 
la continuïtat del personal i que sigui un requisit a la contractació. 

Tot plegat ens fa pensar malament: o bé hi ha alguna cosa que no sabem, o és una 
qüestió de voluntat política i de canvi de model d’Escola de Música. 

El que no s’hi val és que se’ns pugui dir que per no haver votat a favor ara ens 
quedarem sense Escola de Música. Hi ha hagut al llarg de les negociacions voluntat, 
per part de la gran majoria dels components del Consell, d’arribar acords. Ara bé, la 
CUP reclama que es facin les coses amb coherència, tot respectant els professionals 
i els usuaris del servei. 

Per la seva banda la CUP, ha recordat que des de la creació de l’Escola de Música 
hem estat en contra de l’externalització del servei creat pel govern del PSC i ICV i 
hem defensat que els treballadors dels serveis públics han de ser contractats 



 

 

 

 

   

directament per l’Ajuntament, per evitar garantir-ne la qualitat i evitar situacions 
com l’actual. 

En roda de premsa, el regidor de la CUP, Xavier Safont-tria, ha assegurat que és 
molt important conservar l’equip actual per mantenir, al mateix temps, el model de 
l’Escola de Música. 

Aquesta és la segona proposta del govern municipal que l’oposició tomba en l’àmbit 
de l’Institut Municipal d’Educació. Cal recordar que el mes d’abril tampoc es va 
aprovar l’augment dels preus públics dels serveis educatius. 
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