ESTATUTS
FUNDACIÓ
ESCOLA
DE MÚSICA
D’ALCÚDIA

I. Naturalesa i finalitat
Article 1.
Amb la finalitat de promocionar, practicar i fomentar l’activitat
musical, l’Ajuntament d’Alcúdia acollint-se a les disposicions de la Llei
7/1985, de dia 2 d’abril, en els articles 85 al 88 de Reglament de serveis
de les corporacions locals, acorda crear un organisme autònom, constituït
com una fundació pública, amb personalitat i patrimoni propis.
Article 2.
Aquest organisme es denominarà FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA D’ALCÚDIA, i tindrà el seu local social a Alcúdia, plaça de la
porta de Mallorca , número 3.
Article 3.
Els objectius d’aquesta escola són:
a) Proporcionar la cultura musical a tothom que estigui interessat a
adquirir-la mitjançant l’ensenyament.
b) L’organització, potenciació i difusió de tota casta d’activitats
musicals, i també la creació de grups musicals, orquestres de cambra,
conjunts de corda i vent, grups vocals, música tradicional mallorquina,
etc....
c) Les publicacions de tota casta relacionades amb distintes
activitats de caràcter musical.
d) La col·laboració amb col·legis i altres entitats per a la consecució
dels seus objectius.
e) El desenvolupament de qualsevol activitat que dugui a la
consecució dels objectius expressats.
Article 4.
A l’Escola Municipal de Música s’impartiran les ensenyances de les
activitats musicals següents:
a) Les que estiguin indicades als programes educatius vigents,
llenguatge musical, aprenentatge d’instruments, etc.....
b) Instrument per a banda.
c) Instruments de corda per a orquestra de cambra.

d) Les que es considerin aconsellables segons les circumstàncies de
cada moment.
Article 5.
Per a la consecució dels objectius abans esmentats, l’Escola
Municipal de Música podrà:
a) Adquirir i posseir béns de tota casta, alienar-los i gravar-los.
b) Administrar del seu patrimoni.
c) Acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions,
auxilis i altres ajudes de l’Estat, organismes autonòmics, corporacions
locals, institucions, particulars, etc ...
d) Contractar personal.
e) Contractar obres, serveis i subministraments.
f) Dur a terme tota casta de reclamacions i accions administratives
de qualsevol tipus.
g) Atorgar ajudes i subvencions en el marc de les seves previsions
pressupostàries i de les seves disponibilitats.
h) Desenvolupar qualsevol altre acte necessari per dur a terme els
objectius fundacionals.
Article 6.
L’ensenyança que imparteixi i les activitats que organitzi l’Escola
Municipal de Música es faran en llengua catalana. Així mateix serà en
aquesta llengua la gestió i administració dels diferents òrgans de govern.

II. Béns i recursos econòmics
Article 7.
El patrimoni de l’Escola Municipal de Música d’Alcúdia estarà
constituït per:
a) Els béns, que li adscriurà en ús l’Ajuntament, que conservaran
però la seva qualificació jurídica originària.
b) Els béns adquirits per l’escola o aportats per un tercer.

Article 8.
Tots els béns seran inclosos en un inventari - registre, degudament
classificats, i amb les seves respectives valoracions i descripcions.
Article 9
Els béns i beneficis que d’aquests es puguin derivar es destinaran,
únicament i exclusivament, al compliment dels objectius de l’escola i a la
seva millora.
Article 10.
Els recursos econòmics de l’Escola Municipal de Música estaran
constituïts per:
a) Els beneficis que es puguin obtenir de l’aprofitament, fruits i
rendiment del seu patrimoni.
b) L’aportació que li assigni l’Ajuntament en el seus pressupostos.
c) Les aportacions i subvencions de qualsevol organisme, entitat o
particular.
d) Les bestretes, préstecs i crèdits que s’obtinguin.
e) Tots aquells que puguin ésser atribuïts legalment.

III. Tutela de la corporació municipal.
Article 11.
El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia exercirà sobre l’Escola Municipal de
Música les següents facultats tutelars:
a) Aprovar, modificar i interpretar els estatuts.
b) Aprovar els reglaments de règim interior, tant personal com dels
serveis.
c) Aprovar la plantilla de personal a contractar per l’escola.
d) Aprovar les quotes a pagar per l’alumne.
e) Aprovar els pressuposts i comptes anuals, i també l’inventari de
béns i la memòria de l’activitat.
f) Qualsevol altra que li pugui correspondre segons la legislació
vigent.

IV. Govern i administració.
Article 12.
L’Escola Municipal de Música, sense perjudici de les funcions de
tutela de l’Ajuntament, estarà regida pels següents òrgans de govern:
- L’Assemblea General.
- El Consell d’Administració.
- El Director-gerent.

De l’Assemblea General
Article 13
Son membres de l’Assemblea General tots els alumnes de l’Escola
Municipal de Música que han complit els 16 anys i els pares d’alumnes
(només un dels dos) dels que encara no tenen aquesta edat.
Els pares d’alumnes exerciran el dret a vot tantes de vegades com
fills tinguin a l’escola.
Es consideraran membres de l’Assemblea General tots aquells
components de la Banda de l’Escola Municipal de Música , que en el seu
moment foren alumnes de l’Escola de Música.
No son considerats alumnes, i per tant tampoc membres de
l’Assemblea General, aquells usuaris que no cursen les matèries
fonamentals a la nostra escola,(ll. musical, instrument o ambdues) encara
que hi duguin a terme alguna activitat puntual o secundària (tallers, etc...)
Tots els membres de l’Assemblea General tenen dret a vot.
Article 14
L’Assemblea General és l’òrgan encarregat d’elegir els sis vocals del
Consell d’Administració, tres en representació dels pares dels alumnes
menors de 16 anys i tres en representació dels alumnes majors de 18
anys.

Article 15.

L’Assemblea General eligirà els membres del Consell d’Administració
per un període de dos anys. Finalitzat aquest període el president tornarà
convocar noves eleccions que es duran a terme en un termini de 20 dies.
Efectuades aquestes, i en el termini màxim de set dies, es constituirà el
nou Consell que en la mateixa sessió eligirà el vicepresident.
Article 16
L’Assemblea General serà convocada pel Consell d’Administració
quan aquest ho cregui necessari. En tot cas es convocarà com a mínim, un
pic a l’any per donar compte de la gestió i funcionament de l’escola.

Article 17.
Les sessions es duran a terme, en primera convocatòria, amb
assistència de la majoria absoluta legal dels components de l’Assemblea;
en segona convocatòria es duran a terme mitja hora després de la primera
sempre que hi assisteixin, com a mínim, el president o delegat seu i un
número de persones igual al nombre de places a cobrir en el Consell
d’Administració.
Article 18.
La convocatòria és farà amb una antelació mínima de 48 hores i en
s’hi farà constar l’ordre del dia.
Article 19.
Són elegibles per als càrrecs del Consell d’Administració només els
membres de l’Assemblea General majors d’edat.

Del Consell d’Administració
Article 20.
El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern de l’escola.

Article 21
Formen el Consell d’Administració:
-El president, càrrec que exercirà el batle o un regidor en qui delegui
aquesta funció.
-Sis vocals elegits per l’Assemblea General.
-El director-gerent, amb veu però sense vot.
-El director de la Banda de Música de l’escola, amb veu però sense vot.
Farà les funcions de secretari, el secretari de la corporació
municipal o una persona en qui es delegui.
Article 22
Competències del Consell d’Administració.
a) Proposar a l’Ajuntament la modificació dels estatuts.
b) Redactar i proposar al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels
reglaments del règim interior, tant de personal com de serveis.
c) Aprovar el pla general d’activitats, i també els programes
d’actuació específica d’acord amb el Pla i aprovar la plantilla de personal a
contractar per l’escola.
d) Nomenar el director-gerent de l’escola i el director de la Banda
de l’escola o destituir-los.
e) Aprovar pressuposts i comptes anuals, l’inventari dels béns i la
memòria d’activitats.
f) Aprovar les contractacions d’obres de conservació i millora,
subministraments i serveis.
g) Acceptar o rebutjar donacions, llegats, subvencions o qualsevol
altra aportació de béns a l’escola.
h) Dur a terme tota casta de reclamacions i accions en defensa dels
bens, drets i accions de l’Escola de Música.
i) Resoldre els recursos que es formulin contra els acords dels
òrgans del govern de l’escola.
j) Administrar i dirigir els béns i serveis de l’escola.
k) Contractar el personal de plantilla o eventual.
l) Proposar l’extinció o transformació de l’Escola Municipal de
Música, quan les circumstàncies especials ho facin aconsellable.

Article 23.
El Consell d’Administració podrà sol·licitar informació i l’assistència
de qualsevol persona o entitat que consideri necessari o convenient per al
millor compliment dels objectius de l’Escola Municipal de Música.
Aquestes persones no tindran dret a vot.
Article 24.
El Consell d’Administració farà reunions ordinàries i extraordinàries.
Les ordinàries es faran com a mínim cada tres mesos i una
d’aquestes s’haurà de fer obligatòriament dins el mes abans de l’inici de
cada curs escolar.
Les extraordinàries es faran quan el president les convoqui, o ho
demani 1/3 dels membres del Consell d’Administració per escrit dirigit al
president, el qual haurà de convocar la reunió en un termini de set dies.
Les convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de 24
hores, excepte les d’urgència, la qual haurà d’ésser votada pel Consell
d’Administració abans de començar la reunió.
En la primera convocatòria es requerirà l’assistència de la majoria
absoluta legal dels components del Consell d’Administració. En segona
convocatòria, mitja hora més tard, serà suficient l’assistència d’ 1/3 del
Consell d’Administració. EL Consell d’Administració no es podrà reunir
sense l’assistència del president i del secretari, o de qui
reglamentàriament els substitueixin.
Article 25.
Totes les qüestions seran acordades per majoria simple, entenent
com a tal la que es produeix quan els vots a favor superin els vots en
contra.
Article 26.
Qualsevol membre de l’Escola de Música sigui del consell o de
l’Assemblea, podrà demanar al director-gerent o al president sobretot,
allò que faci referència a l’esmentat organisme.
Article 27.

No tindran validesa els acords de temes que no figuren a l’ordre del
dia, a no ser aquells que es declarin d’urgència per la majoria dels
assistents.
Article 28.
El membres del Consell d’Administració cessaran per mort,
incapacitat o dimissió. Fora d’aquests casos, només es podran substituir
els membres del Consell d’Administració pel fet d’haver perdut la
representació o qualitat per la qual havien accedit al càrrec.
Seran substituïts per la persona que els seguia en nombre de vots a
les darreres eleccions en que es reuní l’Assemblea Assessora.
Article 29.
Seran facultats del president:
a) Ordenar convocatòries de les reunions ordinàries i
extraordinàries, en que es fixarà l’ordre del dia de cada sessió.
b) Presidir i dirigir les sessions.
c) Decidir amb vot de qualitat en cas d’empat.
d) Exercir la representació oficial, jurídica i administrativa,
econòmica i laboral de l’escola.
e) Complir i fer complir els presents Estatuts, Reglament de règim
interior i acords adoptats pel Consell d’Administració.
f) Ordenar els ingressos i pagaments.
g) Suspendre, en el qual es donarà compte al Ple de l’Ajuntament, els
acords adoptats pel consell d’Administració, quan aquest intervengui en
assumptes que no siguin de la seva competència, siguin contraris als
interessos generals del municipi o de la pròpia escola o puguin constituir
infracció manifesta de les lleis.
h) Totes aquelles facultats que li delegui el Consell d’Administració.
Article 30.
El president adoptarà en cas d’urgència justificada i en defensa dels
interessos de l’escola, les disposicions que consideri necessàries,
assabentant immediatament al Consell d’Administració.
Article 31.

El president podrà delegar les seves facultats de forma esporàdica
en el vice-president. En cas d’absència del president o per motius de
força major, el vicepresident exercirà les funcions del president tot el
temps que faci falta.
Del director–gerent i director de la Banda de Música
Article 32.
Son competències del director–gerent:
a) Dirigir els serveis administratius, econòmics i de tota casta de
l’escola, exceptuant els propis de la Banda de Música.
b) Gestionar el pressupost.
c) Proposar al Consell d’Administració la contractació del personal
de plantilla o eventual.
d) Elaborar el Pla General d’Activitats, així com els programes
d’actuació específica d’acord amb el Pla.
e) Seleccionar el personal a contractar.
f) Impartir classe de la seva especialitat musical.
g)Vetlar per a la millora dels mètodes de treball i per la introducció
de les noves tecnològiques i pedagògiques adequades i també per a la
conservació i el manteniment dels locals, edificis, instal·lacions i els
equipaments.
h) Admetre col·laboradors i usuaris dels servei de l’escola i també
decidir la seva expulsió, d’acord amb els acords adoptats pel Consell
d’Administració.
i)Adoptar les mesures necessàries per a garantir una bona
organització i funcionament de l’escola.
J) Qualsevol altra funció que el Consell d’Administració o el
president li delegui o encomani dins l’àmbit de les seves competències.

Són competències del director de la Banda de Música:

a) Dirigir la Banda de Música.
b) Elaborar i proposar al Consell d’Administració el programa
d’activitats de la banda.
c) Vetlar per al bon funcionament, tant musicalment com
estèticament de la Banda de Música.

d) Proposar al Director–gerent, la compra o venta d’instruments
propis de la Banda de Música, així com la compra de partitures i/o el que
segons el seu criteri fos necessari.
e) Seleccionar, d’acord amb els professors dels diferents
instruments, els alumnes de l’escola que s’incorporaran a la Banda de
Música.
f) Impartir classe de la seva especialitat.
g) Adoptar les mesures necessàries per garantir una bona
organització i funcionament de la Banda de Música, sempre d’acord amb el
Consell d’Administració.
h) Qualsevol altra funció que el Consell d’Administració o el
President li delegui o encomani dins l’àmbit de les seves competències.

V. Del personal
Article 33.
L’Escola de Música disposarà del personal necessari. El seu nombre,
categoria, funcions i retribucions es determinaran en les plantilles i
pressupost formats pel Consell d’Administració i aprovades pel Ple de
l’Ajuntament. La corporació municipal podrà assignar personal municipal
funcionari o laboral, amb l’objecte de dur a terme els objectius de
l’escola. L’Esmentat personal no s’integrarà en les plantilles de l’Escola, i
es regularà per la seva reglamentació pròpia, sense perjudici que els
serveis es prestin a l’Escola de Música fora de la jornada normal de feina
de l’Ajuntament o de l’Escola de Música.
Article 34.
L’Escola de Música nomenarà directament el personal que, encara
que no siguin funcionaris municipals, necessiti per als seus serveis, i
cobrirà els llocs de feina d’acord amb la plantilla aprovada mitjançant els
procediments que es determinin en cada cas. Aquest personal quedarà
sotmès a la legislació laboral vigent i en cap cas aquests nomenats
conferiran la condició de funcionaris municipals a qui ocupi aquest càrrec,
sense perjudici que es pugui reconèixer el temps de servei a
l’Administració local.

VI. Del Regim econòmic de l’Escola de Música.
Article 35.
L’Escola de Música ajustarà el desenvolupament econòmic al seu
pressupost i, una vegada redactar pel Consell d’Administració, es durà a
Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació.
Article 36.
Els llibres de comptabilitat, el balanç i les liquidacions anuals de
l’Escola de Música, hauran de tenir el vist i plau de l’Interventor de Fons
de l’Ajuntament d’Alcúdia. Aquests balanços i liquidacions anuals, una
vegada sancionats pel Ple de l’Ajuntament, a proposta del Consell
d’Administració de l’Escola, se sotmetran a les normes establertes per les
entitats locals.
Article 37.
En la preparació i redacció dels balanços i en la tècnica comptable,
l’Escola de Música s’adaptarà en la mesura de les seves possibilitats a les
normes establertes per a les administracions locals, sense perjudici
d’aquelles modalitats que es considerin convenients per a una major
claredat, eficàcia i control de la qüestió econòmica, sempre que es tengui
present la normativa vigent.

VII.Del regim jurídic
Article 38.
Els acords i resolucions que adoptin els diferents òrgans de govern
de l’Escola seran recorribles, dins un termini d’un mes, davant el Ple de
l’Ajuntament amb caràcter previ a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Article 39.
L’Escola Municipal de Música es regirà pels presents Estatuts,
Reglaments i Ordenances que mitjançant els seu desenvolupament es
dictin. En tot allò no previst, es tendrà com a base la Llei de règim local i
els seus reglaments.

VIII: De la modificació dels estatuts i la dissolució
de l’Escola de Música
Article 40.
La modificació d’aquests Estatuts s’ajustarà als mateixos tràmits
seguits per la seva aprovació.
Article 41.
L’Escola de Música podrà ésser dissolta a petició del Consell
d’Administració, per acord de l’Ajuntament.
Article 42.
En cas de dissolució de l’Escola de Música, l’Ajuntament serà el seu
successor universal.

