CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE VIC I LA
FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA PER A LA GESTIÓ DEL COMPLEX CULTURAL
L'ATLÀNTIDA DURANT EL PERÍODE 1.08.2017 - 31.07.2021

REUNITS

D’una part, la Sra. Anna Erra Solà, amb DNI núm. 33933426P, Alcaldessa de
Vic, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE VIC, amb CIF núm.
P0829900J.

I de l’altra, la Sra. Montserrat Catllà i Dot amb DNI núm. 773115526Q, Directora
General de la FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA (en endavant LA FUNDACIÓ), amb
CIF núm. G59439794 i domicili a Vic, carrer Torras i Bages, 6, en nom i
representació de la FUNDACIÓ en virtut de l’escriptura d’apoderament
atorgada amb data 2 de gener de 2017.

Es reconeixen mútuament la plena capacitat legal per obligar-se i formalitzar el
document següent.

MANIFESTEN

i.

Que en data 20 de gener del 2015 es va subscriure el "Contracte-programa
2015-2017 entre l'Ajuntament de Vic i la Fundació L'Atlàntida per al
finançament dels serveis d'ensenyament de música i d'arts escèniques a la
ciutat de Vic", que ha estat vigent pel període que va de l'1 d'agost de 2015
al 31 de juliol del 2017.

ii.

Que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vic en la seva sessió del 6 de juliol
del 2016 va acordar, entre altres coses, aprovar una pròrroga de 6 anys del
contracte de gestió actual per al període 1 d'agost de 2017 fins a 31 de juliol
de 2023, condicionada a la presentació d'una proposta de contracteprograma per als propers 4 anys (de l'1 agost del 2017 al 31 juliol del 2021)
abans del 30 de desembre de 2016 i a la seva aprovació pel Ple, com a
màxim, durant el primer trimestre de 2017.
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ACORDEN

Clàusula 1. Objecte del contracte
Aquest contracte programa estableix els objectius estratègics i operatius que
seran desenvolupats durant el període referit, els indicadors que s'aplicaran per
avaluar el seu compliment, els compromisos econòmics de cada part i diversos
criteris que seran aplicats en la seva gestió de L'Atlàntida per servir l'interès
públic en els termes que el titular ho considera convenient.

Clàusula 2. Naturalesa de l'equipament
L'Atlàntida és un complex cultural que integra dos serveis municipals, una
escola de música i conservatori (EMVIC) i un centre d'arts escèniques (CAE).
L'Atlàntida és, doncs, un equipament municipal que presta serveis interactius
de formació, exhibició i suport a la creació i producció en l'àmbit de la música i
les arts escèniques.
La gestió conjunta d'ambdós centres vol generar sinergies que enriqueixin i
millorin els serveis que prestaria cada equipament per separat.
La seva naturalesa d'equipament municipal de projecció comarcal que presta
serveis públics comporta la voluntat i l'esforç per assolir que tota la ciutadania
de Vic i el seu entorn comarcal se'n puguin beneficiar.

Clàusula 3. Missió, visió, valors i objectius generals
La missió de L'Atlàntida és prestar a la ciutadania de Vic i el seu entorn
comarcal serveis de formació, exhibició i suport a la creació i producció en
l'àmbit de les arts escèniques i la música.
La visió de L'Atlàntida és esdevenir un equipament cultural de referència de la
ciutadania de Vic i la comarca, amb projecció nacional, que ajudi al seu
desenvolupament personal i comunitari col·laborant a la identitat i cohesió
social.
Els principals valors en els quals es basa són:


La contribució de la pràctica de les arts en viu al desenvolupament
personal i comunitari.



L'educació com a pràctica que ajuda els ciutadans al llarg de la vida
a realitzar-se i a desenvolupar el seu projecte de vida.



El coneixement, respecte, solidaritat i cooperació entre els
ciutadans com a factors clau d'una convivència enriquidora.
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La participació activa en la millora de la seva realitat social i de la
seva governança democràtica.



La creativitat i la innovació com a competències que ajuden a
assolir els objectius personals i comunitaris.

Els objectius generals de L'Atlàntida són:


Contribuir a promoure que la ciutadania pugui accedir a una oferta de
formació en l'àmbit de la música i les arts escèniques, sigui a
través de serveis propis o prestats en col·laboració amb els altres
equipaments escènics i musicals de la ciutat, i canalitzar cap a
centres de formació especialitzada els alumnes que tinguin interès a
professionalitzar-se en aquests àmbits.



Oferir als ciutadans, en col·laboració amb els altres equipaments
escènics i musicals de la ciutat, una programació estable, de
qualitat i diversa que doni resposta als seus interessos i
necessitats, que inclogui produccions locals i altres del mercat, i sigui
accessible per a tots.



Oferir, en col·laboració amb els altres equipaments escènics i
musicals de la ciutat, serveis i recursos de suport a la creació i la
producció dels agents locals en l'àmbit de les arts escèniques i
música.



Col·laborar amb altres agents culturals i socials en el
desenvolupament local i la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.



Participar en les iniciatives de l'Ajuntament, especialment de les
àrees d'Educació, Cultura i Turisme, que promoguin el
desenvolupament cultural, social i econòmic de la ciutat.
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Clàusula 4. Posicionament de L'Atlàntida en el sistema escènic i musical
de la ciutat
L'Atlàntida és un equipament municipal que desenvolupa la missió indicada en
concurrència amb altres equipaments públics de la ciutat, especialment
amb els Centres Cívics, l'Institut del Teatre, l'Espai ETC, l'Orfeó i altres d'ús
ocasional. Els principals equipaments ocupen actualment el següent nínxol
funcional:


ETC: Un laboratori de teatre no professional i un espai de cinema
alternatiu que ofereix una programació estable i està a l'abast de les
associacions i entitats locals que sol·liciten un espai per fer-hi activitats
d'interès comunitari.



Institut del Teatre: Un centre de formació teatral que ofereix formació
no reglada a infants i adolescents i postgraus a professionals.



L'Orfeó: Un espai polivalent que acull un cicle de cant coral de l'Orfeó
Vigatà i altres activitats d'agents ciutadans.



Centres Cívics: Espais polivalents que acullen, entre altres, activitats
d'arts escèniques i música de diversos agents locals.

En el Programa d'Arts Escèniques i Música de la ciutat de Vic, de propera
elaboració, es definirà el nínxol funcional de cada equipament, a partir de les
seves característiques arquitectòniques, funcionals i tècniques, per donar
resposta satisfactòria a totes les necessitats. Per tant, les funcions aquí
definides de manera provisional hauran de ser revisades a partir del Programa
referit.
El nínxol funcional de L'Atlàntida es pot definir a dos nivells: les funcions
específiques i les compartides.
a. En espera del que s'estableixi en el Programa referit, les funcions
específiques de L'Atlàntida són:


Oferir una programació estable de mitjà i gran format en arts
escèniques i música d'acord amb els criteris de qualitat i diversitat
establerts per donar resposta als interessos i necessitats de la
ciutadania.



Oferir, de forma suplementària, una programació d'excel·lència i
amb projecció nacional en l'àmbit de la música.



Desenvolupar l'activitat lectiva, de creació i de difusió de l'escola de
música i del conservatori, i donar-hi visibilitat social.



Acollir activitats ciutadanes de gran format organitzades per
tercers que siguin d'interès general.
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b. En espera del que s'estableixi en el Programa referit, les funcions
compartides amb altres equipaments són:


Oferir un espai de trobada dels ciutadans que promogui un primer
contacte amb les arts escèniques i la música i desenvolupi l'interès
per aquestes pràctiques.



Acollir assaigs i altres activitats de creació i producció dels agents
locals.



Acollir activitats dels centres educatius de la ciutat.



Acollir activitats de petit format en arts escèniques i música o altres
activitats d'interès ciutadà.

Clàusula 5. Línies de servei i activitat
Per desenvolupar les funcions indicades, L'Atlàntida tindrà les següents línies
de servei i activitat:
1. De l'Escola de Música i el Conservatori
L'Escola de Música té les següents línies d'activitat i servei:












Formació musical: nivell de sensibilització, elemental i mitjà (de 0
a 18 anys).
Ensenyament de grau professional del Conservatori (a partir dels
12 anys).
Integració del currículum musical del nivell elemental en l’horari
escolar d'acord amb els centres educatius de règim general.
Aula de formació musical per adults.
Xarxa EMVIC d'aules associades distribuïdes per alguns
municipis de la comarca.
Oferta educativa que promogui la participació i la inclusió social.
Col·laboracions amb entitats, institucions, centres educatius de
règim general i altres equipaments de la ciutat.
Intercanvis amb altres centres educatius de Catalunya i
d’Europa.
Difusió artística a través de concerts i col·laboracions a l'entorn.
Projectes conjunts amb el CAE.
Projectes conjunts amb altres ensenyaments artístics de la ciutat.
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2. Del Centre d'Arts Escèniques
El Centre d'Arts Escèniques té les següents línies d'activitat i servei:








Programació regular d’espectacles de música i d’arts escèniques
de diferent estil i format, adreçada a tots els públics.
Singularitat en la programació de la música clàssica.
Suport i accés a entitats i col·lectius de la ciutat i de la comarca.
Produccions i coproduccions amb entitats osonenques i de fora.
Propostes conjuntes amb la comunitat educativa de la ciutat i del
país.
Projectes conjunts amb l’EMVIC.
Projectes conjunts amb altres equipaments del SPEEM.

Clàusula 6. Objectius estratègics
En l'acompliment de les seves funcions i en el desenvolupament de les línies
de servei i activitat indicades, L'Atlàntida tindrà, per al període de vigència
d'aquest Contracte-Programa, els següents objectius estratègics:
A. Objectius estratègics comuns
L'Escola de Música i Conservatori (EMVIC) i el Centre d'Arts
Escèniques (CAE) tenen els següents objectius estratègics comuns:
1. Desenvolupar estratègies de gestió comunitària i de treball
en xarxa per potenciar els diversos ensenyaments artístics
promovent la cooperació territorial entre els equipaments i
entitats de la ciutat, comarcals i nacionals per tal d'afavorir la
creació de comunitat.
2. Millorar l’eficàcia, eficiència i la qualitat en la gestió dels
serveis incorporant eines per a l'avaluació objectiva de
resultats i d'impacte.
3. Millorar la transparència i la comunicació per assolir un
model de governança satisfactori per a totes les parts
interessades.
4. Aprofundir en la complementarietat de la formació musical
de l'EMVIC i l'acció del Centre d’Arts Escèniques en el
disseny de projectes musicals i educatius.
5. Mantenir i consolidar la singularitat en el discurs i en la
programació de pràctiques musicals d'excel·lència que
posicionen l’Atlàntida en l'àmbit nacional i internacional per
contribuir a la projecció nacional i internacional de la ciutat
i afavorir el seu desenvolupament cultural, social i econòmic.
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B. Objectius estratègics de l'Escola de Música i Conservatori (EMVIC)
L'Escola de Música té els següents objectius estratègics específics:
6. Promoure la formació musical de la ciutadania com a
contribució a la seva educació integral i continuada,
garantint la igualtat d'oportunitats i l'eliminació de les barres
d'accés per tal de millorar la inclusió i la cohesió social de la
ciutat, afavorint també el sorgiment de noves generacions de
músics professionals.
7. Assolir un encaix òptim del projecte de l’escola de música en
el projecte educatiu i cultural de la ciutat i de la comarca
promovent sinergies entre les polítiques culturals i educatives,
i garantint la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania.
8. Consolidar el projecte educatiu de l'Escola de Música i
Conservatori de Vic en el context nacional com a model
singular i de referència.
C. Objectius estratègics del Centre d'Arts Escèniques (CAE)
El Centre d'Arts Escèniques té els següents objectius estratègics
específics:
9. Consolidar una programació plural i de qualitat, oberta a les
diferents disciplines artístiques, que doni resposta a les
diverses necessitats del territori.
10. Facilitar la participació de la ciutadania en la programació
escènica i musical, basant-la en els seus interessos i
necessitats a través del diàleg permanent i la seva implicació,
per tal d'aconseguir el màxim retorn social dels recursos
públics que s'hi destinen.
11. Donar suport a la creació i a la producció escènica i
musical dels agents artístics locals, per tal d'assolir la seva
qualitat i la màxima visibilitat social.
12. Consolidar el projecte "L'Atlàntida educa" per afavorir
sinergies entre l'acció educativa i cultural a la ciutat i la
comarca.
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Clàusula 7. Objectius operatius, indicadors i fites

Per desenvolupar els objectius estratègics establerts per al període de vigència del Contracte Programa, es fixen els
següents objectius operatius, indicadors i fites.
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Clàusula 8. Criteris a aplicar en la gestió dels serveis i activitats
En el desenvolupament de les línies de servei i activitat indicades per assolir
els objectius i fites establerts, s'aplicaran els criteris que s'indiquen a
continuació:

1. Criteris sobre governança i transparència en la gestió.
a. Un cop definides les parts interessades (stakeholders) que
formen la comunitat d'interès de L'Atlàntida, l'ens gestor
promourà la màxima interacció entre elles a través de xarxes de
relació i espais de trobada.
b. L'ens gestor promourà la participació de totes les parts
interessades en la presa de decisions sobre la programació
d'activitats i serveis de L'Atlàntida d'acord amb els procediments
que s'estableixin.
c. L'ens gestor cercarà la màxima eficàcia i eficiència en la gestió,
així com la millora contínua dels serveis, a partir d'un sistema
adequat de planificació i avaluació.
d. L'ens gestor promourà la màxima transparència en la gestió,
publicant en la web tota la informació que sigui d'interès de les
parts interessades i dels ciutadans en general, especialment el
contracte-programa, el pla anual, els pressupostos anuals i
respectius comptes de resultats, l'organigrama, la plantilla amb
les dedicacions i les retribucions vigents, l'ús de les instal·lacions
per part de tercers, els contractes amb proveïdors i les actes de
les reunions del Patronat, del Consell Assessor i del Consell
Social, enllaçant aquestes dades al portal de transparència de
l’ajuntament.
e. L'ens gestor revisarà i adaptarà les instruccions de
contractacions a l'esperit de la LCSP quant a criteris, quanties i
procediments per tipologia de contracte (obres, subministraments
i serveis) garantint sempre la màxima agilitat i eficiència.
f. L'ens gestor aprovarà un plec tipus contractual que incorpori
clàusules socials i ambientals.
g. L'ens gestor obrirà processos de lliure concurrència en la
selecció dels seus càrrecs directius i seran gestionats amb la
màxima transparència. En el cas de l'EMVIC aquest procés es
portarà a terme de manera interna.

Contracte Programa L'Atlà ntida 2017-2021
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2. Criteris sobre la programació
a. En la definició dels continguts de la programació escènica i
musical cal cercar la màxima diversitat i equilibri entre les
disciplines i formats artístics, d'acord amb la diversitat
d'interessos i necessitats de la ciutadania.
b. Cal cercar també l'equilibri entre les propostes més tradicionals o
consolidades i les que tenen un major component d'innovació i
risc, d'acord amb els interessos i les necessitats de la ciutadania.
c. Cal cercar també l'equilibri entre les produccions pròpies,
incloses les coproduccions amb tercers, i les del mercat,
prioritzant-les en funció de l'interès ciutadà.
d. Cal oferir una programació professional estable que busqui
sempre la qualitat i, quan sigui possible, l'excel·lència,
complementant-la amb una mostra anual de produccions locals
no professionals programades habitualment en altres
equipaments de la ciutat. Cal oferir una programació professional
estable que busqui sempre la qualitat i segueixi criteris
d'excel·lència, complementant-la amb una mostra anual de
produccions locals no professionals programades habitualment
en altres equipaments de la ciutat.

3. Criteris sobre l'ús preferent de les instal·lacions per part d'agents
culturals i educatius
a. Els agents culturals i educatius que poden acollir-se a aquests
criteris d'ús preferent han de ser organitzacions sense ànim de
lucre amb personalitat jurídica pròpia i seu a la ciutat, i han
d'haver subscrit prèviament un conveni marc de col·laboració
amb l'Ajuntament. També poden ser agents culturals i educatius
que tinguin seu a la comarca si prèviament s'ha establert amb el
respectiu Ajuntament un protocol de col·laboració.
b. Les instal·lacions susceptibles de ser cedides per a l'ús d'agents
culturals i educatius de la ciutat són les dues sales d'actes i altres
espais l'ús dels quals sigui compatible amb l'activitat pròpia.
c. Caldrà sol·licitar l'ús de les instal·lacions a l'ens gestor de
l'equipament i aquest en cedirà l'ús sempre que hi hagi
disponibilitat en la data i horari demanats o en un altre moment
que sigui del seu interès. L'ens gestor donarà una resposta en un
termini breu i, en cas de denegació, haurà de ser justificada.
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d. L'ús de la instal·lació sol·licitada estarà subjecta al pagament de
l'import que comuniqui l'ens gestor, d'acord amb una graella
d'usos i tarifes prèviament aprovada, amb la finalitat de cobrir les
despeses derivades del seu ús.

4. Criteris a aplicar en el foment de la participació de la ciutadania en
la programació de L'Atlàntida
a. La finalitat de L'Atlàntida és oferir una programació que doni
resposta a la diversitat d'interessos i necessitats de la ciutadania,
més enllà dels públics habituals.
b. A tal efecte l'ens gestor haurà de vetllar, desenvolupant les
estratègies que consideri pertinents, per tal que puguin accedir a
la programació els infants, joves i adults que no han participat
mai en cap activitat perquè tenen barreres objectives o
subjectives per accedir-hi.
c. També vetllarà per tal que els públics ocasionals puguin
participar en les propostes programades amb la màxima
assiduïtat, d'acord amb els seus interessos, eliminant les
barreres que els en priven.

5. Criteris sobre política de comunicació
a. La comunicació corporativa de l'equipament serà responsabilitat
del titular, per la qual cosa l'ens gestor la desenvoluparà d'acord
amb el titular.
b. La comunicació operativa per a la difusió de les activitats i
serveis que es prestin serà responsabilitat de l'ens gestor.
c. En tots els productes, plataformes i accions de comunicació que
realitzi l'ens gestor caldrà que quedi sempre clara i explícita la
titularitat municipal de l'equipament.

6. Criteris sobre finançament i sostenibilitat
a. Les dues parts, de comú acord, cercaran el màxim de recursos
de tercers en forma de mecenatge o patrocini per finançar els
costos estructurals i d'activitat de L'Atlàntida.
b. L'ens gestor intentarà obtenir el màxim d'ingressos d'explotació a
través dels serveis que presta i de l'ús de les instal·lacions per
part de tercers, tenint en compte la titularitat pública de
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l'equipament i la seva funció de servei a la ciutadania en els
termes que s'indiquen en aquest contracte programa.
c. El titular aportarà els recursos públics, propis o d'altres
administracions, que siguin necessaris per garantir l'òptim
funcionament de l'equipament i que estaran reflectits en el
pressupost anual.

7. Criteris sobre política de personal
La retribució de les diferents funcions professionals de la plantilla de
L'Atlàntida no superarà en cap cas la de funcions similars en la plantilla
municipal.
Es buscarà l'assimilació del sistema retributiu de la plantilla de l'EMVIC
al conveni de la privada concertada.

8. Criteris sobre contractació mercantil
Els criteris i procediments de les contractacions mercantils de L'Atlàntida
s'adaptaran a l'esperit del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP) quant a criteris, quanties i procediments per
tipologia de contracte (obres, subministraments i serveis) garantint
sempre la màxima agilitat i eficiència.

Clàusula 9. Vigència
Aquest contracte programa serà vigent de l'1 d'agost del 2017 al 31 de
juliol del 2021.
Amb tot, abans del 31 de desembre del 2019, serà revisat per adaptar el
que correspongui als objectius i mesures que s'estableixin en el Pla
d'Acció Cultural, en el Programa d'Arts Escèniques i Música de la Ciutat
de Vic i en el Pla Estratègic de L'Atlàntida, que seran elaborats durant
l'any 2017.

Clàusula 10. Auditoria de comptes
Addicionalment a les auditories que, de manera obligatòria i voluntària,
realitzi la Fundació, la intervenció municipal podrà fer, en l'exercici de les
seves atribucions, si ho considera pertinent, una auditoria anual.
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Clàusula 11. Seguiment, revisió i avaluació
Es constituirà una Comissió de Seguiment del Contracte-Programa, formada
per representants de totes les forces polítiques que tenen representació en el
Consistori en els termes que estableixi el Ple municipal, presidida per la
regidora de Cultura, i tindrà les següents atribucions:
a. Fer un seguiment de l'aplicació d'aquest contracte programa i
analitzar els indicadors d'activitat que s'obtinguin per poder avaluar
l'assoliment dels objectius establerts.
b. Revisar i modificar els objectius operatius i fites a assolir si hi ha
variacions significatives en les magnituds previstes a causa de
factors que ho justifiquin objectivament.
c. Vetllar per la prestació satisfactòria dels serveis i activitats establerts
en el present contracte programa i per l'assoliment dels objectius i
fites que s'indiquen.
També formaran part de la Comissió de Seguiment, amb veu i sense vot, la
Directora General de la Fundació L'Atlàntida, el Director de l'EMVIC i el Cap de
Programació del CAE.
La Comissió de Seguiment podrà convidar, en funció de l'ordre del dia de cada
reunió, altres persones amb veu i sense vot.
La Comissió de Seguiment serà convocada per la presidenta a iniciativa pròpia
o a petició dels seus membres, i es reunirà, com a mínim, 3 vegades a l'any.

I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat, el present document al
lloc i data que s'indiquen en l'encapçalament.
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ANNEX HISTÒRIC
La Fundació L’Atlàntida (abans Fundació Privada Estudis Musicals de Vic) va
ser creada pel Patronat d’Estudis Osonencs el 4 de juliol de 1990 i inscrita al
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, per resolució
del conseller de Justícia el 18 de setembre de 1990, amb el número 498. La
fundació tenia per objecte impartir ensenyament musical mitjançant la creació o
gestió d’una escola de música o conservatori.

Dinou anys més tard, en el context de l’expansió dels equipaments culturals de
Vic, la Fundació Estudis Musicals de Vic decideix una reforma estatutària,18 de
març de 2009, on es canvia el nom (Fundació L’Atlàntida) i s’amplia l’objecte
fundacional amb la gestió d’equipaments culturals i l’organització de qualsevol
tipus d’acte relacionat amb la cultura. Això li permet presentar la seva
candidatura per gestionar L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona (CAE),
segons el concurs municipal per a la contractació dels serveis d’escola de
música, conservatori i arts escèniques de Vic, convocat el 27 d’agost de 2009.
El contracte resultant amb l’Ajuntament de Vic estableix que la concessió serà
de 24 anys, amb períodes de pròrroga sotmesos a l’aprovació del consistori,
prèvia presentació d’un contracte programa.

La Fundació L’Atlàntida és una fundació privada, sense ànim de lucre, que té
com a missió contribuir al lleure i a la formació dels ciutadans en l’àmbit de la
música i les arts escèniques. Per portar a terme aquesta missió, la Fundació
L’Atlàntida gestiona l’EMVIC (Escola de Música, Conservatori i Aules
Associades) i el CAE (Centre d’Arts Escèniques d’Osona). Un servei d’àmbit
educatiu i un servei d’àmbit sociocultural entre els quals s’ha establert una
relació de convivència i de col·laboració activa a fi de potenciar-ne el conjunt.
La possibilitat que l’EMVIC utilitzi els espais i les instal·lacions del CAE i que
des del CAE es dissenyin programacions de forma conjunta amb l’EMVIC,
contribueix en gran mesura a l’èxit dels dos projectes considerats, en cadascun
dels seus àmbits, models dels més emblemàtics del país.

La Fundació L’Atlàntida d’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, estableix per
objecte la docència en l’àmbit musical, la programació i l’explotació d’activitats
musicals, artístiques i culturals, i la gestió d’equipaments culturals. Per al
compliment d’aquest objectiu general, la Fundació centra la seva tasca en el
següent:
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a) Mitjançant la creació o gestió d’una escola de música i d’un conservatori,
impartir l’ensenyament musical en tots els seus graus, nivells i
especialitats que permeti la regulació legal vigent, sens perjudici
d’aquells altres ensenyaments que s’autoritzin en el futur, orientats a la
formació musical i a la preparació de professionals d’aquella especialitat
en qualsevol grau: elemental, mitjà o supeior; dur a terme tasques de
formació permanent de post-graduats, l’organització de cursos de
reciclatge, de seminaris i de simposis relacionats amb la música, i la
dotació de fons bibliogràfics, documentals o audiovisuals.

b) Gestionar equipaments culturals de titularitat pública o privada,
mitjançant la programació d’activitats musicals, teatrals, artçistiques i
culturals.

c) La publicació, sense afany de lucre, de material bibliogràfic amb finalitats
pedagògiques relacionades amb l’àmbit musical.

d) Organitzar i promoure qualsevol tipus d’actes relacionats amb la cultura,
especialment en l’àmbit de les arts escèniques i de la música.
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