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AJUNTAmENT DE GIRONA 

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de l’Organisme 
Autònom d’Educació Musical

En sessió ordinària del dia 16 de gener de 2012, el Ple de la Corporació 
va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Organisme 
Autònom d’Educació Musical de Girona. Sotmès l’expedient a in-
formació pública durant un termini de 30 dies (articles 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local , i 162.2c) 
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Cata-
lunya), i no havent-se presentat cap al·legació durant aquest termini 
d’exposició, es considera definitivament aprovada la modificació 
dels Estatuts referits, que entraran en vigor a partir del dia següent 
de la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província.

El text íntegre de les modificacions és el següent:

“1.1. Modificar els punts 9.g) i 13.m), referits als expedients de con-
tractació, en el sentit d’establir que el Consell Rector reguli anual-
ment, les competències i limitacions en aquesta matèria, d’acord 
amb el redactat següent:
9.g) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació amb les li-
mitacions que el Consell Rector fixi anualment conjuntament amb 
l’aprovació dels pressupostos de l’entitat.
13.m) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuïts 
a la presidència de l’Organisme Autònom, prèvia autorització de 
l’Ajuntament i en els termes que es fixin anualment conjuntament 
amb l’aprovació dels pressupostos de l’entitat.

1.2. Modificar l’article 12 dels actuals estatuts de l’Organisme Autò-
nom d’Educació Musical de Girona, en els següents termes:

1.2.1 Suprimir la referència al nombre de membres que integren el 
Consell Rector, i deixar-ho obert (en l’actual redactat es parla de 9).

1.2.2 Incorporar com a membre del Consell Rector el/la gerent/a de 
l’Ajuntament de Girona.

El text serà el següent:
“c) Vocals:
c.1) Set representants (...)
c.2) El/la gerent/a de l’Ajuntament de Girona
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1.3. Modificar l’article 17 regulador de la composició de la Comissió 
Executiva en el sentit d’incorporar el/la gerent de l’Ajuntament de 
Girona com a membre de la comissió i en el d’establir que la presi-
dència sigui designada pel Consell Rector a proposta de la presi-
dència de  l’Organisme Autònom, d’acord amb el següent redactat:

“Article 17. Composició.
La Comissió Executiva està integrada per:
-  El president o la presidenta, que nomenarà el Consell Rector a pro-

posta de la presidència de l’Organisme Autònom.
- El director o la directora de l’Organisme Autònom
-  Els directors i/o directores dels centres o serveis que depenguin 

de l’ens
- El/la gerent de l’Ajuntament
-  El/la cap de l’àrea o unitat municipal a la que estigui adscrit 

l’organisme.

La presidència de la comissió podrà convocar a les sessions el per-
sonal de l’entitat o de l’Ajuntament que cregui convenient per a un 
millor compliment de les seves funcions.”

Girona, 15 de març de 2012 

Carles Puigdemont i Casamajó 
Alcalde


