ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE
CATALUNYA
CAPÍTOL I. Denominació, domicili, àmbit d'actuació, objecte i beneficiaris:
Article 1
La Generalitat de Catalunya crea la Fundació per a l'Escola Superior de Música
de Catalunya, de caràcter docent, sense ànim de lucre, la qual estarà subjecta a
la legislació de la Generalitat de Catalunya ( Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques), es regirà per
la Carta Fundacional i aquests Estatuts, i pels acords i les reglamentacions que
puguin adoptar els seus òrgans de govern.
Article 2
La Fundació desenvoluparà les seves funcions principalment a Catalunya, sens
perjudici d'estendre les seves activitats fora d'aquest territori quan la naturalesa
dels seus objectius requereixi un àmbit més gran, encara que la seu dels seus
òrgans de govern i de gestió, i la direcció dels programes socials propis de la seva
activitat radicaran en aquella comunitat.
Article 3
La Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya tindrà el seu domicili
a Barcelona, carrer Padilla 155, 08013. EI domicili podrà ser traslladat per acord
de patronat, d'acord amb la legislació vigent.
Article 4
La Fundació té com a objecte fundacional la gestió de l’Escola Superior de Música
de Catalunya, així com la promoció i suport, sense afany de lucre, d'iniciatives i
activitats relacionades amb els ensenyaments superiors de música i de postgrau.
Article 5
Per al desenvolupament dels objectius fundacionals la Fundació tindrà
encomanades les funcions següents:
a) Crear l'Escola Superior de Música de Catalunya, que es regirà per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, per la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, per la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d’educació, per les normes que les desenvolupin i complementin, per l'altra
normativa que sigui d'aplicació i per les pròpies normes d'organització i
funcionament. L'Escola ha d'impartir els ensenyaments conduents a l'obtenció del
títol superior de música d'acord amb el currículum establert pel Govern de la
Generalitat i segons el calendari d'implantació dels referits ensenyaments. També
podrà impartir estudis de màster i doctorat relacionats amb el camp de la música.
b) La gestió del centre abans esmentat.
c) Promoure i organitzar activitats, reunions d'especialistes, cursos, seminaris i
congressos relacionats amb l'àmbit dels ensenyaments que li són propis.
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d) Promoure la publicació de treballs o altres tipus de publicacions relatius al món
de l'art en general i, especialment d’aquelles que tinguin un interès especial per a
la formació dels joves.
e) Vetllar per la correcta i eficaç direcció i gestió de l'Escola, que ha de ser
respectuosa amb la llibertat de càtedra que es manifesta en les llibertats de
recerca i d'estudi. Ha de vetllar especialment que l'Escola ofereixi els seus serveis
i el reconeixement dels drets d'accés i permanència als alumnes, sense cap tipus
de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
f) Efectuar les tasques necessàries per assolir la màxima qualitat del procés
formatiu i de tots els elements que hi intervenen, sense perjudici de les
competències del Protectorat de la Generalitat de Catalunya. A aquests efectes el
personal docent propi de l'Escola Superior de Música de Catalunya se
seleccionarà d'acord amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat i es
procurarà la formació permanent del personal docent, investigador, tècnic i
administratiu de l'Escola Superior de Música de Catalunya
Article 6
Les activitats que durà a terme la Fundació van dirigides a estudiants de música.
Per a l’accés a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'alumnat haurà de
complir els requisits establerts a la normativa vigent per a accedir als
ensenyaments de grau superior de música i als altres ensenyaments que
imparteixi.
CAPÍTOL II. Règim jurídic:
Article 7
La Fundació queda sotmesa al Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions
de Catalunya.
Article 8
La Fundació té personalitat jurídica pròpia, capacitat d'obrar, i, per tant, amb
caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administrar,
dipositar, alienar, gravar, hipotecar i permutar béns de totes classes; fer actes i
contractes de tota mena; concertar operacions creditícies i d'aval; contreure
obligacions; renunciar i transigir béns I drets; promoure i seguir els procediments
oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne; i exercir lliurement tota mena de drets i accions
enfront dels tribunals i jutjats de justícia, ordinaris i especials, organismes i
dependències de l'administració estatal, autonòmica, provincial i municipal, i altres
corporacions o entitats, amb l'autorització prèvia del Protectorat quan ho estableixi
la Llei.
Article 9
La Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya sotmetrà la seva
activitat contractual als principis de publicitat i concurrència, d'acord amb les
directrius i estipulacions que determini el patronat per a cada exercici econòmic.
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Article 10
EI Departament d’Educació exercirà el control de les activitats, el seguiment i la
inspecció de l'Escola Superior de Música de Catalunya, sense perjudici de les
funcions del Protectorat de la Generalitat d'acord amb laLlei 4/2008, del 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. A
aquests efectes, els òrgans de la fundació hauran de donar compte de les seves
actuacions i col·laborar amb el Departament d’Educació i amb el Protectorat en
les tasques d'inspecció i en tot allò que sigui escaient per garantir el bon
funcionament de l'Escola.
Article 11
L'Escola Superior de Música de Catalunya ha de comunicar al Departament
d’Educació i al Protectorat les modificacions que es produeixin en les seves
normes d'organització i funcionament i en la seva situació patrimonial.
CAPÍTOL III. Béns de la Fundació:
Article 12
EI patrimoni de la Fundació podrà ésser constituït per tota mena de drets i béns,
tant mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc. La dotació inicial està
constituïda pels béns que s'especifiquen a la Carta Fundacional.
Article 13
Els recursos econòmics de la Fundació es nodriran:
a) De les rendes del patrimoni fundacional.
b) Dels ingressos que pugui obtenir de l'organització d'activitats relacionades amb
els fins fundacionals.
c) De les donacions, herències o llegats que pugui rebre.
d) De les subvencions de qualsevol entitat o organisme públic.
e) De les assignacions que la Generalitat de Catalunya faci en els seus
pressupostos anuals.
f) De qualsevol altra aportació vàlida en dret.
Article 14
Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits d'una manera
immediata i directa, sense interposició de persones, a la realització de les
funcions i finalitats de la Fundació.
Article 15
Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el patronat
decidirà si han de ser integrats al capital fundacional o han d'aplicar-se
directament a la realització de les finalitats fundacionals.
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Article 16
EI patronat podrà, en tot moment i segons la necessitat de la situació econòmica i
financera, fer les modificacions que cregui necessàries, en el capital fundacional
amb la finalitat d'assegurar la permanència de la Fundació, sempre d'acord amb la
legislació vigent.
Article 17
La Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya serà objecte de
control financer mitjançant l'auditoria que requereix la seva forma jurídica
específica, sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat.
Article 18
Es destinarà a la realització de la finalitat fundacional almenys el 80% de les
rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui la Fundació.
Article 19
Per salvaguardar els béns constitutius del patrimoni de la Fundació, s'observaran
les normes següents:
a) Els béns immobles i drets reals s'inscriuran a nom de la Fundació en el
Registre de la Propietat.
b) Els valors, accions i obligacions propietat de la Fundació es dipositaran a nom
de la Fundació en un establiment bancari designat peI patronat.
c) Els altres béns, títols de propietat, resguards de dipòsits i qualsevol altre
document acreditatiu de domini, possessió, usdefruit, o qualsevol altre dret de què
sigui titular ta Fundació, seran custodiats pel patronat o per les persones en qui
aquest delegui.
d) Tots els béns de la Fundació s'inventariaran en un llibre de registre del
patrimoni que estarà a càrrec del patronat.
CAPÍTOL IV. Òrgans de la Fundació.
Article 20
Els òrgans de la Fundació són:
a) EI Patronat.
b) La Comissió Delegada.
c) EI/la Director/a General de la Fundació.
d) El/la Gerent de la Fundació.
e) EI Consell Assessor.
Article 21
EI patronat és l'òrgan de govern, administració i representació de la Fundació,
sens perjudici de la facultat d'aquest de delegar en altres òrgans o personal de la
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Fundació les funcions que permetin les lleis. Exerceix les seves facultats amb
independència, sense més limitacions que les establertes per la normativa sobre
fundacions.
Article 22
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, compet al patronat:
a) Designar les vacants de patrons segons el que disposen aquests estatuts.
b) Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions,
actes i contractes, i davant de la Generalitat de Catalunya, l'Estat espanyol,
comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres, organismes,
tribunals, magistratures, corporacions, societats i persones jurídiques públiques i
privades, exercint tots els drets, accions i excepcions, i seguint tots els tràmits,
instàncies, incidències, recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis
que competeixin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que cregui
necessaris.
c) Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació fent tota mena d'actes i
contractes de compra, possessió, administració, alienació i gravamen de béns
mobles i immobles.
d) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altre
producte o benefici que es derivi de l'activitat de la Fundació i del seu patrimoni.
e) Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses prèvies per a
recaptar, administrar i protegir els fons amb què compta en cada moment la
Fundació.
f) Fer obres o construir els edificis que cregui necessaris per als fins propis de la
Fundació.
g) Exercir en general totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i
defensa dels béns de la Fundació; elaborar i presentar els pressupostos anuals de
la Fundació; formular l’inventari i els comptes anuals tancats el trenta-un de
desembre, presentar una memòria de les activitats realitzades durant l'any i de la
gestió del patrimoni; i practicar la liquidació del pressupost d'ingressos i de
despeses de l'any anterior i formular el corresponent a l'exercici actual, documents
tots ells que s'hauran de dipositar en el Registre de Fundacions.
h) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; establir els
reglaments de tota mena que consideri convenients.
i) Nomenar i separar el director general de la Fundació i al gerent de la Fundació,
assenyalant el seu sou, honoraris i gratificacions, d'acord amb la normativa
específica que sigui d'aplicació.
j) Controlar els resultats de l'activitat de la Fundació d'acord amb els seus
objectius.

5

k) Assignar algunes de les facultats precedents a una o unes quantes persones
del patronat, sempre que siguin delegables, d'acord amb la legislació vigent.
I) Aprovar i, si s'escau, modificar el reglament de l'Escola Superior de Música de
Catalunya, que ha d'ésser informat preceptivament i vinculant pel Departament
d'Educació.
m) Nomenar i revocar el director i el personal directiu de l'Escola Superior de
Música de Catalunya, així com el personal, docent, facultatiu, administratiu i
auxiliar, assenyalant-ne sous, honoraris i gratificacions, d'acord amb la normativa
específica que sigui d'aplicació, i establir els criteris de contractació d'aquest
personaI.
n) Aprovar els convenis de cooperació amb finalitats econòmiques i de patrocini
de la Fundació i de l’Escola que aquesta desitgi subscriure amb altres entitats
públiques i privades, sense cap limitació geogràfica.
o) Acordar els criteris de distribució i aplicació dels fons socials destinats a
compensar les desigualtats econòmiques i oferir beques i ajuts de tot tipus per
facilitar l'accés a l'Escola i el ple aprofitament dels serveis que ofereix.
p) Avaluar el funcionament de l'Escola, sens perjudici de les competències del
Departament d'Educació.
q) Fixar els preus dels serveis acadèmics corresponents als estudis oficials i no
oficials, i les tarifes per ús de les instal·lacions.
Article 23
1. EI patronat estarà format per les següents persones físiques o jurídiques :
-El/La conseller/a d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que exercirà la
presidència.
-Onze vocals nomenats pel president entre persones al servei del Departament
d'Educació que actuen en representació i interès de l'Administració de la
Generalitat, un dels quals en serà el vicepresident.
-Un representant de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.
-EI director general del Gran Teatre del Liceu o la persona que reglamentàriament
el substitueixi.
-Un representant del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra.
-EI secretari de la Societat de la Informació.
-Un vocal nomenat per conseller de Cultura.
-Dos representants de les universitats catalanes d'entre les que imparteixen
ensenyaments de música o relacionats amb la música, designats pel Consell
Interuniversitari de Catalunya.
-EI president del Consell Català de la Música.
-Un representant de la Federació de municipis de Catalunya.
-Un representant de l'Associació Catalana de municipis i comarques.
2. EI Patronat podrà ampliar el nombre de membres, fins a un màxim de 30, amb
la proposta i acceptació del nomenament de nous patrons a favor de persones
físiques o jurídiques que hagin fet aportacions al patrimoni fundacional, al
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compliment dels seus objectius o que es distingeixin en l'àmbit de les finalitats de
la Fundació. En tot cas, la representació del Departament d'Educació serà
majoritària.
3. EI patronat designa, d'entre els seus membres i per majoria absoluta, un
secretari que exercirà el càrrec per un termini de tres anys i podrà ser reelegit
indefinidament.
4. La resta de membres del patronat, inclosos els membres nomenats pel
president, i els vocals escollits pel patronat, exerciran el seu càrrec per un termini
de sis anys i podran ser reelegits indefinidament. Els patrons continuaran en
funcions fins a la propera renovació del patronat.
5. EI patronat iniciaI de la Fundació serà designat a la Carta Fundacional i entrarà
en funcions després d'haver acceptat el càrrec en els termes que estableix la Llei.
Aquest patronat podrà, dintre de llurs facultats, atorgar actes, adquirir drets i
contreure obligacions en els termes establerts a la Llei4/2008. Els nomenaments
successius d'aquells que siguin d'elecció del patronat ho seran pel vot de les dues
terceres parts dels patrons que estiguin en l'exercici del càrrec. Si abans d'acabar
el termini del seu nomenament algun patró cessés per qualsevol causa, s'elegirà
el seu successor pel temps que el cessant hauria hagut de restar en el càrrec.
6. A les reunions de patronat hi podran assistir, amb veu i sense vot, el director
general de la Fundació, el gerent de la Fundació i el director de l’Escola.
7. Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008
s’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin
comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
Article 24
1. EI patronat es reunirà, almenys dues vegades l'any per examinar i aprovar els
documents anuals exigits per les lleis, i sempre que calgui per deliberar i prendre
acords sobre les funcions que li són atribuïdes i quan ho demani una quarta part
dels seus membres.
2. La convocatòria de les reunions correspon al president i contindrà l'ordre del
dia, fora del qual no es poden prendre acords vàlids. La convocatòria es cursarà
amb cinc dies d'antelació, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per
l'interessat.
EI president dirigirà els debats, farà conèixer el resultat de les votacions i donarà
per concloses les sessions.
Per prendre acords han d'ésser presents la majoria dels patrons entre els quals hi
hagi el president, que serà substituït en cas d'absència o malaltia pel vicepresident. Si no fos present el secretari, complirà les seves funcions el patró que
es designi a l'inici de la sessió corresponent.
L'assistència i el vot no són delegables, excepte en els casos previstos a l'Article
332-4 de la Llei 4/2008.
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3. Els acords del patronat es prendran per majoria relativa de vots a raó d'un vot
per patró. Si es produís un empat, valdrà com a acord allò que voti qui presideixi
la sessió.
4. EI secretari aixecarà acta de cada sessió. L'acta contindrà la relació dels
assistents, els assumptes tractats i els acords presos. No caldrà expressar-hi les
opinions dels patrons llevat que algú ho demani expressament.
Les actes seran transcrites al llibre corresponent i seran signades per aquells que
hagin actuat com a president o presidenta i secretari.
Les actes es podran aprovar mitjançant algun dels procediments següents:
a) En el mateix acte, un cop redactada per escrit.
b) Dins dels 15 dies següents a la celebració de la reunió, per qui la va presidir i
per dos interventors designats a tal efecte per l'òrgan respectiu.
c) En la reunió següent de l'òrgan corresponent.
5. EI secretari, amb el visat del president, certificarà les actes i els documents de
la Fundació sempre que li ho demani una persona autoritzada.
6. EI càrrec de patró és gratuït. Però els patrons poden ésser rescabalats de les
despeses que els representi l'acompliment de la seva funció.
Article 25
EI patronat designarà una comissió delegada formada per 5 patrons. La
presidència d'aquesta comissió delegada correspondrà al vicepresident del
Patronat. També hi podran assistir, amb veu i sense vot, el Director general de la
Fundació, el gerent de la Fundació i el director de l’Escola.
La comissió delegada regularà el seu propi funcionament i podrà nomenar un
secretari que podrà recaure en una persona que no tingui la condició de membre
del patronat. En aquest cas, podrà intervenir amb veu però sense vot en els
reunions de la comissió delegada.
S'entén que la comissió delegada actua per delegació del patronat; per tant, el
patronat sempre podrà avocar les seves funcions. Amb l'excepció d'aquelles
funcions del patronat que no siguin delegables i previstes en l'Article 332-1 de la
Llei 4/2008, correspondrà a la .comissió delegada les funcions d'administració i
representació de la Fundació amb caràcter general, i en particular les següents:
a) Fer les obres menors que cregui necessàries per als fins propis de la Fundació.
b) Exercir en general totes les funcions d'administració, conservació, custodia i
defensa dels béns de la Fundació.
c) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació en els
aspectes quotidians.
d) Fer el seguiment de l'activitat permanent de la Fundació d'acord amb els seus
objectius.
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e) Aprovar els convenis de cooperació que la Fundació o l’Escola desitgin
subscriure amb altres entitats públiques i privades, en els diferents àmbits
educatius i de recerca, sense cap limitació geogràfica. En tot cas, se'n donarà
compte al Patronat en la reunió següent a la seva aprovació.
f) Establir els criteris de les relacions laborals de l'Escola Superior de Música de
Catalunya i fer-ne el seguiment.
g) Tractar i autoritzar si escau, la petició, per part del professorat de l'Escola
Superior de Música de Catalunya, de la compatibilitat contractual amb altres
institucions, d'acord amb la legislació vigent.
h) Determinar els processos de contractació que per les, seves característiques
especials aconsellin un procediment divers de l'establert amb caràcter general.
i) Totes aquelles facultats del Patronat que siguin delegables i que puguin tenir
caràcter d'urgents. Les haurà de ratificar el patronat en la reunió següent. Totes
aquelles facultats s'entenen conferides sense perjudici dels poders atorgats al
director o a la directora general de la Fundació i al /a la gerent de la Fundació.
Article 26
1. EI patronat nomenarà un director general de la Fundació d'acord amb les
condicions que consideri escaients i que figuraran en el corresponent contracte,
on se n’especificaran detalladament la retribució inicial, el règim de treball i les
facultats.
2. EI patronat atorgarà, a favor del director general de la Fundació, l'oportuna
escriptura de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers i respondrà pel
seu càrrec i gestió davant del patronat.
Article 27
El director general de la Fundació serà la persona que vetllarà pel correcte
compliment dels objectius que té encomanats la Fundació. Executa els acords del
Patronat de conformitat amb les facultats per aquest atorgades.
Són funcions del director general:
a) Representar el Patronat de la Fundació davant el centre.
b) Representar el centre davant d’aquelles instàncies en què la representació del
centre no recaigui en el director de l’Escola o en altres òrgans.
c) Elaborar la memòria anual de les activitats de la Fundació i presentar-la al
patronat per a la seva aprovació.
d) Proposar al patronat per a la seva aprovació, el Pla d’actuacions de la
Fundació.
e) Executar els programes per a complir els objectius del Pla d’actuacions.
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f) Presentar al patronat per a la seva aprovació, l'avantprojecte de pressupost i els
programes d’inversions i de finançament de la Fundació per a l'Escola Superior de
Música de Catalunya, supervisar el seguiment i control de la seva execució,
proposar, en el seu cas, la seva modificació estructural, i avaluar els seus
resultats.
g) Proposar al patronat, quan correspongui, les mesures que cregui oportunes per
a la bona marxa de la Fundació
h) Proposar al/la president/a del patronat els nomenaments dels membres dels
tribunals de selecció del personal.
i) Proposar al president o a la presidenta la relació d'assumptes per a formar
l'ordre del dia de les convocatòries del patronat i de la comissió delegada.
j) Fomentar i facilitar les relacions interinstitucionals que convinguin per al
desenvolupament de l’Escola.
k) Exercir les competències que li siguin delegades pel patronat, d'acord amb la
normativa vigent.
l) Exercir aquelles competències acadèmiques derivades de la inclusió dels
estudis en l’espai europeu d’educació superior, d’acord amb la normativa vigent, i
sens perjudici de les competències assignades al Director de l’Escola Superior de
Música de Catalunya.
m) Elevar al Patronat proposta de persona o persones per a exercir els càrrecs de
director de l’Escola i de gerent de la Fundació, previ el vist i plau del President del
Patronat i que posteriorment aquest haurà d’aprovar per majoria.
n) Proposar al patronat l'organigrama directiu de l'Escola Superior de Música de
Catalunya i la creació d'altres càrrecs de la Fundació.
o) Autoritzar despeses fins al límit que estableixi el patronat, amb les limitacions
establertes a l’article 22.3 de la llei de fundacions.
p) Dirigir l’administració general tant en els aspectes de comandament de
personal com de l’administració dels serveis acadèmics i no acadèmics.
q) Dirigir les actuacions encaminades a l’organització dels espais, a la seva
dotació i a les obres de millora i condicionament, sense prejudici de les
competències assignades d'aquesta matèria al secretari acadèmic.
r) Donar compte de la seva gestió al patronat.
Article 28
El gerent de la Fundació, sota la dependència del director general de la Fundació
exercirà les funcions de gestió i administració de l’Escola, sens prejudici de les
funcions que els estatuts de la Fundació i els acords del Patronat atorguen al
director general.
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Són funcions del gerent:
a) Exercir de cap de l'Administració.
b) Elaborar l'avantprojecte de pressupost i dels programes d’inversions i de
finançament de la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i
efectuar el seguiment i control de la seva execució.
c) Preparar la documentació necessària per a l'aprovació dels comptes anuals de
la Fundació.
d) Dur a terme la gestió econòmica de la Fundació i de l’Escola Superior de
Música de Catalunya, establint i mantenint els corresponents sistemes
d'informació, avaluació continuada i seguiment.
e) Tramitar els expedients dirigits a la contractació d'obres, adquisició de béns i
prestació de serveis, efectuant un seguiment de la seva execució, inclosa, en el
seu cas, l'autorització prèvia de la despesa, conforme a les previsions
pressupostàries.
f) Realitzar i actualitzar l'inventari general de béns i drets.
g) Organitzar les actuacions encaminades a la distribució física dels espais, a la
seva dotació i a les obres de millora i condicionament, sense perjudici de les
competències assignades d'aquesta matèria al secretari acadèmic.
h) Tenir cura del manteniment i conservació dels immobles i del patrimoni
mobiliari sens perjudici de les competències que, en aquest aspecte de la gestió
tenen assignades els òrgans de naturalesa acadèmica.
j) Ajudar a aconseguir recursos i recolzaments públics i privats per a l'Escola i les
seves activitats docents i professionals, sense perjudici de les funcions
assignades per a aquesta matèria al responsable de relacions externes.
k) Totes aquelles facultats que li pugui conferir el director general de la Fundació
per a les gestions pròpies del seu àmbit competencial, i concretament en les que
consten els punts 2, 3, 6, 7, 9, 11,12, 13,15 i 16 dels poders notarials atorgats al
coordinador general en data 28 d’abril de 2008, segons acord pres en la reunió
del dia 3 d’abril de 2008, pel Patronat de la Fundació per a l'Escola Superior de
Música de Catalunya.
l) Qualsevol altra que pel bon funcionament de l'Escola, li encomani el director
general de la Fundació.
Article 29
1. La Fundació comptarà amb un Consell Assessor, format per personalitats de
reconegut prestigi en el món de la música i de les arts o per la seva
representativitat d'institucions relacionades amb els objectius de la Fundació.
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2. EI nombre dels membres d'aquest Consell, així com la concreció dels seus
noms, seran aprovades pel patronat a proposta del president.
CAPÍTOL V. Exercici econòmic
Article 30
Els exercicis econòmics s'iniciaran amb l'any natural i finalitzaran el 31 de
desembre, a excepció del primer exercici, que començarà el dia de la constitució
de la Fundació, i acabarà el 31 de desembre del mateix any.
Article 31
El patronat formularà l’inventari i els comptes anuals de manera simultània i amb
data del dia de tancament de l’exercici econòmic. El patronat haurà d’aprovar els
comptes anuals en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.
L’inventari i els comptes anuals reflectiran amb claredat i exactitud la situació
patrimonial i financera i els resultats de la Fundació. Així mateix formularà una
memòria de les activitats i la gestió econòmica durant l'exercici, suficient per donar
a conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes
legals. També practicarà la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de
l'exercici anterior i formularà el pressupost corresponent a l'exercici en curs.
Aquests documents hauran de presentar-se al Protectorat dintre dels trenta dies
següents a la seva aprovació.
CAPÍTOL VI. Extinció i liquidació
Article 32
1. La modificació d'aquests estatuts, l'extinció de la Fundació, o bé la fusió o
agregació d'aquesta a una altra, requeriran que el patronat en justifiqui la
necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional.
2. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els
passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat. Aquesta cessió global, es
destinarà a entitats privades o públiques, sense ànim de lucre i amb finalitats
similars a les de la fundació, sempre que aquestes entitats siguin beneficiàries del
mecenatge seguint el que estableixi la legislació fiscal aplicable i d'acord amb
l'article 335-6 de la Llei 4/2008.
3. Per modificar aquests estatuts, extingir la Fundació o bé fusionar-la o agregarla a una altra, seran necessaris l'acord de dues terceres parts dels membres del
patronat, expressament convocat per a aquest fi, i l'aprovació prèvia del
Protectorat.

Barcelona, 6 de maig de 2010

El Secretari

Vist i plau, El President

Rafael Gisbert i Sempere

Ernest Maragall i Mira
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