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A,CrüRilÏ tl/¡i,\Ítf: mff Cüå""tl-4tr¡flLif,,ACliLï ffifUf"FtH lLdt*. trïLrr[\f["rAC].e] t'][:Ft ]eL$i H5i1"ti,f m],f;

Í.;t"flf;}'[:llrit()|FtS; !]n ¡vliJS].eÆ¡ L ll,firiTSi Httü1ìb\dÏquË:s Ð]Ë [-Eis 3lL,["frili; ti,Ê,LËAfftsi r H[..

ü/\Friï'oL Ð,ü !-rrr, crtlt'HIÞfv,r,L. Ë)F: ¡Vdt'[.Lo[te/q süìiEuUË å.'{ürÍqüiA[uI'!'z¡u-(]i.'u,

ffi [r Mí Ú s;].{,/\ Ë. lt..¡r:r {irq'['hi li] FL.dtu ll,

ll-r¡;u'11,;r;;

tt/arlíX, flarch iCerdà, r..r:lrir',t"r,t cJ'llr:iur:acidr i For"r'iiac!c'r F'rc1'es;sir:n¿llcler lc:t.lll,,:s
ß¡;le¿iis, ¡lûmen;r1. ¡rr,:l l.)ecreí.912.0:¿.1, r:ler 'ij: cJe ii:hre:r, r.1e Ia ¡lrel:;identa cJe l,::; il[es
Ëi;;lr::ar:, (UOlH rrúnr,2-0, de:1t-l de'l'chrer cle .,1ü21), en r..¡rr;:li'uatde ¡:ircrsidarii. de: ia

Fttnclaciri ¡rer als; [:stucli:;5,r-r¡leriors rJer lViús;ica '/\r-t{ F,ic(àrriqLlels dc: les ].lics; lJr,rleals
(cl'ara *lndä,,iilnt, [:[-çN4AE:-]l:3), arilb tlonricili irl c¡-,rrrelr ri'Al1'ons r:l IVi;,rqnàniin,6zJ,
û7004 Fölmâ, rc'¡-rres;entar-iti c1i"re exerceix eln vintul cJe l'artic,le 2-0.1.a:) ern relacíó
amb cl:; artic.les ).7^.'i.a) tlel-.; serus lìsti:tt.rts;(l]OI[:l núrn. iiB, dr:4 cle rnair¡ de 2"02-1].

1'eodar l$uau l;'uiq, rJer¡à presirlelni:del Capítol cle: la l-¿;tetjral cJe N4allorca, arnb e:l

CIF 070CI0{ã.jlA, iarnb ciorrricili als efei:tes rJ'aque:;t/.r,corcJ nrarc ai carrer clel
{-;,r piscolat, ?-, ll7 001 F:'¿r I rna.

rAnï å:q¡fiecl€in {"s;

1. Segt.rtt:; erl c¡ue estableix l'ari.iclc i dels Estatuts de la l-FSMAE-IB, äquesta és un¿;

furrri¿rció do c.aràcter dor:ent isense ànirrr cle lucre creacl¿l amb la I'irrali'tat rlr'l

pl"orr¡clure la participació privada i pública en les ac.tivitats d'interès qerreral cle

natttralesa cultur¿rl del:i carn¡:s de la nrúsic¿i irl<.., les arts es;cèniçues, Acluestes
aci.ivitat:; e:; desenvolupen en l'àmbi1- tJe I'ensenyança que li són pròpies i, per tant,
s'han de fer efectives les tasclr-re:; necess;àries ¡rer aconseqLlir la riràxirna c¡ualitat
clel procés forrnatiu dels alurrr'ìes que participerr c.n aquestâ enserryança. És

olrjecle de la f::ËSMAË-IË, la gestió de la prorrrr:ció i ciel su¡rort d'aquestes aci:ivitats
al Cclnservatori SLrperir¡r de lVlúsica de les Illes Balears.

2" Ël {.onservatori Su¡:erioi'rle l\4iisica és un centí'e gestiorrat per la FFSIVIAÉ IB.
Aquesta [:unclaeió està a,:lscril.a a la (.orrselleri;t cl'Fjc¡"ucac.i(¡ i Forrnació Frcfessic¡nal,
en virtut del qr.re estal¡leix la cJispos;ició acldicional ¡:rirnera i I'anne>q 'l clel Decret
111?-ü21, clc'tr5i defebrelr, ctr:: la ¡rresideni.a de les Illes []alears, pel qual
s;'estableixen les corn es i I'e:struci;irr¿ orrlànica bàsir.a de k:s cclnsellrlries de
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iAdministr'¡'rció tJe la Cornunitat Autònorna de les Iiles Balears" Aque:;t centre té
conr a oLrject,iu prirrcipal la fbrmació qualificad;l de músics en qeneral, i la
forrnació de trusit.òlegs i l"ristciriadors rje la rnúsica en perrtir:ular, la qurerl cosa és

de singular interòs per a aqL;est Acr:rd.

3. Ëntre les funciorrs estaf"utàries del Capítol de la Catedral cle fr/lallorca,
crl"lcretðn'lent l'articlel 5',7 dc l'flstatut rervisat. cle 2.3 cJe seterrlbre de 2-û13,

:;'estabieix l¿l de r:cn:;en¡ar ei ¡ratrinr<lni cultural de la Catedral ienriquir-lcl en la
rTìesurä c¡ue siqui possible. A més, I'article 14JA del mateixtext rìormatiul, err

relació arn[:r les; cornpetències del:; r.rl'icis dei:; canonq€]s, estableix qLre és

cornpetència cJe l'arxiver custodi,ar el patrinroni dor.urnent¿ll cle la Catecjral idel
{*apítol ifacilitar al:; estr-rcjiosos i investigadors l'ac.cés al p;:trirnoni docunrenÍ.a1, i

l'i'rnticle 121..6 elstableix enl.re les conrpetències; del ¡rrefecte de nrúsica la cle

curs'lodiar I'a rxiu rnusica L

4.. Miljançant aque:tt Acord rì1arc, an'lbdues institucions expressen interès i

vrrluntat cle clesenvoluparr un nou espai de col.laborar:ió pel que 1'a a la re¿lització
d'acl-ivitats cje l:; alurnnes del C,onservatori Superior de N4úsic¿r de conforrnitat aml"¡

le:; clàu:;ules que s'e:;pr,,:ci{'it.¡uen més avall i anrl: els acorcl¡; singulars per al

rjr:senvolupamerìt de ¡:lrc:_iectes e:,;¡cecific:s que els puquin acr.rrdar i subscríurel,

5. Ër¡virtul de l'article 1f).rn) <je¡ls [:status de la Fjl-5;MAË"18, i]que:;tAcorcj ha estat
s;otmès a l'aprovacií¡ del []a'tronat ern la setssii¡ A7/2-0?-1de 15 cje desemklre de
20?_1.

6. L'acorcj que se subscriu s'emnlarcâ en els objectius de rjesenvolupamenl:
sosteniklle 4.4i 17.17 dc: l'Agenda 2030, aprovada per l'ON[J el 2015.

4.4 Sobre educació
Ar:qmentar considerablernenl. el nombre de joves i adults que tenen le:i

cornpetències necessàr'ies, en particular tècniques i professionals, per accedir a

l'ocupació, el treball cìigne i ernprenedoria.

1'l.1 7 Aliançä per aconseguir objectir,rs

Fomentar ipromoure la constitució d'aliances eficaces en les esfelres públique:;,
publicoprivade:; i de la socielat civil, aprofitant l'experièrrcia i les estratègie:;
d'obtenció de recursos de les aliances.

7.Pe:r tal de dur endavant ifer efec,tiva aquestâ col.lah:oració, les parts acr:rderr
sotmetre's a les sr:güents

Clàt¡$¡'¡[es

lPu'ir¡rena

ffihjecte

â,^
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N/iitjançant äquest Acord, el Capítoi de la Catetirai de Mallorca oferei>r la
p<tssibilitat que els; alurnnes dr:l Conservatori Superior de Música de les l.lles
Balears puguiri fer ¡lctivitats per c+laborar estu,clis itreballs d'investiqacií: amk:
accés a l'arxiu documental imusical tje la Cate<lral, ail:ícorn d'altres que es puguin
acordar de manera sinclular en åquest marc de cc'l.laboració.

A nté:;;, ;lmb ar4uelst Acorc1, la F[:5M,êrE-lFi, i rnés en concrel: el Cons;ervatori ,Sr.lperior
cle Músir:a, cotr ä centre prÍblic dLrrà a lern'le la 1'ormació qr"ralificada clels músir.:s, i

parl.icularrrrent cle mu:;icòlegs i lristoriadors de la rnúsica, rnitjançant el
d es;envol u pra rn e nt rJ e rJ isti nts p roj ecte:; es pecif ics.

En la seva funció de col'laboració arnb altres institr:cions, el Ca¡:íiol de la Cateclral
cle MaNlc¡rc:a cooperarà anrb la [:FSMAE-lEi per desenvolupar activit¿rts ret:lacionades
amb els ensenyårrìerìts artír;tics superiors que .c'impartei)<en al centre, i posarà al
seu abast I'ar>til.r music¿ll i docurnental de la Catcdral, que per la selva irn¡rortància
c¡ferc+i>< nrclrnbroses ¡-rr:ssibilitats cle fer estuclis i treL:ralls per filr valer el se:u vast
ccrntinqut, pro¡rorciclrìar'tJrì enriquirnent als alurnne¡s estudiosr:is i donar
I'ri po rtu n itat de des;envol u ¡la n no\/er; rela I itaïs m us ica I s,

[:s ¡rrr-=veu r,¡:;tablir el rnarc de col.lalloració cl'annbdue:; ins;1.ituc.ir:rrs ¡rer
desenvolup,ar dirrs les àre:es que els:,;érn cc¡rnurres proiecies esp:,:cíf ics, corn per
exern¡rle pràctiqr.res cl'arxivíslica rnusical, cursosj cl'e:rpecialització, congresso:; cle

t.en'le:; rel¿rcionats amL¡ els projectes especil'ics, et1ir.ic¡n:; det treballs que derivin d,:
ia feina feta pels alunrnes del Conservatori... tln cada c,;rs, s'l'ìan de sui:scriure
acords e:;pecífics dins l'àrnbit d'aquest Accird mar{:: per concretar cada ¡:rojecte
{ìue es proprosi, les condiciorìs per dur-lo ä terryle, els alumnes que hi poden
participar, les des¡reses que n'hacli d'assumir el Capítol de la Catedral rle Mallorca
ci la I-ESMAË-IB i les persones res¡:orrsable:; d'arnbciues irrstitucions.

Siegona
'l'err¡rínü

Aquest Acr:rci marc rle col'laborac,ió entra en viEor el dia que se siqna. ì-r:t i que el:;

formalilza amb la vocació de tenir caràcter incJefinit, s'estableix un termini de
cluatre an5rs de vigència per poder exan'rinar l'eficàcia i la productivitat dels
projectes desenvolupats i, si cal, encetar noves formes de col'laboració.

T'erc,erêr

Cc¡mtraete*s per aa ¡lrorjectes espeaífics

l.-a signatura d'aquest Acord mar{: no irnplica sLlport jurídic per irrlciar cap activitat
o projecte.

Ën el nrc¡ment que, i:enint en compte els prclgrarnes acadèmics, un professor del
Conservatori Superic¡r de Música determini la possibilit.¿lt cle dur a f:errne un
projecte especil'ic en rerlació arnb l'arxiu musical c docurnental de la Catedral, ha
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de formalitzar ia tr¿lmitació interna de l'escola superior i després ha cje rerlactar
un inforrne err que).ir-rstiflqui el projecte isi aquestsuposa o rìo unä r-lelspesa prera
la FFSI\4AE-1l:3. [:l presiclent del FESMAF-IB, o el qererrt:;i en tr! les ccrrrpetències
delegades, ha cle ccimunicarals responsables de I'oficina del Capítol c{e la Cateclral
de Mallorca que es vol clur a ternne el projecte i li n'ila cle trametre les clarf els ¡:,er
posar-lo erì rnäD(a.

Cada projecte requereix la siqnaturä tl'un acorcl esper-ífic que, en tû1. ccts, iì;J
d'incloure l¿¡ inforrnació seguent:

c) L"'origen, la n¿rtilralesa i la clescri¡rció dell ¡rrojecte,
h) l-a durada o elternrini en què es durà ã terme.
c) [-es conr¡-retÈlnciels i els objectius rJe I'aprenentatqe,
d) l-a identif ic:¿lció iel conl.acte de les persones que l'executäran ide les

persones res;ponsahles de cada ins;titur_ió que l'avaluar¿n.
e) l-.;r des;cripciri dcls Terursos pr:rsonals, rn¿rterials i cle .finanrçämerìt

rielcessaris per clur a ternre cada projecte especific.

f) l-a trarnitacií¡ aclrnir¡isträ[ivä nerc;essària peln l-rahrilitar en cada r:.a:; el projecte
específic.,

g) L.els; ¡rrevisions que s;'haqin fet per al reconeixernent ef'elct.iu de l'¿¡ctivit,:rt. clet

coorcjinacjors ¡:rrofes:;ors; íalurnnels c¡uer participar;rn en cada ¡:rojecte
es ¡recífic.

h) A quina cle les; parts corresp-ron la titularitat cie la propietat inriel.lectual o
industrial rie les I'eirres.

¡) Abarrs de ctimençar l'activitat, inforrnar le:; persones que hi partir:ipin qu€)

no els correspon la propietat intel.lectr-ral dels treballs que nesultin del
projercte,

En un ternrirri nc:;uperior ¿t tTes nìesos des que anrbdues instítr-lciclns; hagin signat
el document que contingu¡ el pro.jecte, cada institució ha de nomenar la persona
re:;ponsable de r:c¡ordinar i revisar cada pro.iecte específic. Aquests coorrJinadc,rs
han cl'estar en contacte regularrnent per fer avançar cada projecte de manera
efectiva i per donar suport per desenvolupar-lo.

E¡r hav'er acabat la feina de cada projecte, s'ha de pos¿lr en coneixenrent cle les
pärts, i, de conformitat amb les possibilitats que en cada cas; consicjerin els
responsables de cada institució, avaluar, publicar, editar o arxivar la feina
resultant de cada un dels projectes que s'acon:;egueixi enllestir. Ël Capítol de la
Catedral de Mallorca ha d'expeclir els certificats que facin falta per docurnentar
I'autenticitat dels documents de I'arxiu musical i documental que l^ran estat
necessaris per elaborar cada projecte. A més, ha de formalitzar tot allò que cada
projecte esprecífíc hagi requerit per la seva naturalesa.lambé pot certificar, si cal,
les; leines qrie hagin fet a la CatecJral els responsables nomenats per cada una de
les institucions
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A I'efecte acadènric, I',:rvaluació correspon errtot cas altutor cr a ra ¡rer:;ona
responsable cjel Conservat.r:ri Superic.rr cle Músic.a.

Qurarta
ffiespeses

Cada prcrjec"te esplecíf ic ha cl'incloure les clespe:;es nerr.essàries i la ftirrnula dc:
f inançarnent. Ën cäs qucì corresponguin al pressupclst clel Conservatclri, s;'hi l"ra cie
fer cc.rnstar la trarnitació necessària per firrançar-lo, AqLlest Acr¡rd rnarc cle
col'laL:oració no prodr:eix cap n'ìerìa de de-.spresa publica. Sl cal finançan"tent,
aquest ha rle ser assumit pel capítol de la catedral de Mallr¡rca.

L.'a¡rorl.ació n-ràxima <je la l-'Ë!ìM/\t:-lB per ¿r tots r:ls projc:ctes e:;pecífics en cr:njun{
que es de:;envolupin a l'ern¡rara d'aquesl-Acortj al llarg de l¿l durad¿r inicial de
quaire anys rìCI pot silperar en cap r:as el:;; 6.000 euros.

rfinquena
Hrt$icûerns i prop¡etaX,: fr mtcl[.liaira:tual

L.a titularitat cie le:; ok¡res, les edic;ions, les recopil¿r,ion:; o els estucjis re:tultant:;
rJels projectes e:speci[ics o cle la sin"rple fr,:ina qur: derivi de la mútr,¡a coi.labor;,rció
é:; ¡rropir:t¿lt de les institur:ions siqnants i lra cie rclrnandre a I'abast cl'arnbdues
sense cap linritaciÓ, cle rnanerä que en ¡loden disprosar perquè formin p:;rrt. rJel seu
patrimoni institur:ic¡rral acadèrnic c¡ cultural. La pro¡rietat intel'ler.tual o industrial
der les feines resultants és del Capítol de la Catedral cJe l\/allorca icje la F[:SN/AF-trB,
i en cap cas de les persclrres que de qualque n"ìanera hi ha-qirr p,?ri:icipat" [:n cas
que un alumne o un cleterrninat Eru¡l d'alumnes facin projectes de caràcter
¡:ersonal, els en corresporì l';rutoria, ¡:erò no la titularitat. si es produeixern
puhlicacions o divulqacions de les feines o dels projectes cjuits a terffie, se'ls rì'ha
de reconèixer l'a utori¿r.

La ce:;sió de l'ús de la rnarca i dels logotips de les institucions signants en la
dift-tsió dels prr:jectes clurant la viqència d'aquest Acord i dels convenis especí{'ics
que se'n derivin no suposa la cessió de la titularität rìi rjels drets d'aquests.

Sisesra

lixtinq:ié de t'a¡:c¡nc[" Causres cne resalfiuçfid,

,Aquest Acord ¡narc de col'laboració es pc.rt rescindir en qualsevol nroment ¡rer
acord exprés cle les dues institucions o per iniciativa de qualsevc¡l <je les parts, per
resoldre aquest conveni, cal que una cle les parts comuniqui a I'altra cle manera
oficial i fef¿ent la vcluntat inequívoca d'extinqir el conveni.

Arnb audiència prèvia de les parts, aquest conveni t.anrbé es pot resolclre per les
ca uses; objectives seguents :

C/ d'Alfons el Magnànirn, 64
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ü) L'incr:mpliment greu c¡ manifest de les obligacions d'una de ies pðrts
s i cl rra nts.

b) La inrpossibilil.at sobrevinguda, legal o m¿,rterial, de poderr cjt.¡r a terrnel
l'ob.jecte del conveni"

c) El transcurs derltermini deviqèrrcia rle l'Ar.ord s;ense que les parts lraqin
acorc{ at pro rrciga r-l ci.

Á' cclnsetquència del desistirneni:o la cr:ncurrènr:ia cjel causa ohrjectiver de rescllució
del conveni, -'je n'harl rle cjeterminar obliq¿tòriament eis efectes en la data
d'acabarrltlnt de la col'laboració en els project.es específics quel estiquin en curs.
l-n el seu c¿ls, s'h,ìrl de cclncretai" les rnesures iles adec¡uacions necessàries
perc¡uè âquesi:s projectes quÉJ estiguin erl r:urs;s,acäbin,l,enint eln compte els
terrninis aprovats en cacla prr:itoccll,

Setena
Ml oaf ifi ca a fi .rir dle ll'¡¿\cone{

L¿t rnc¡dificació d'aque:i[ cc¡nverii rec¡uereix un acord unànime rJe lel:; dues parts

l/'t,rEfena

[t'u¡k¡frücitlat u*ttr lIe¡cs vueh rr¡ prnrn"tmll;

De ccinfornlitat arnl¡ l'ar{icle 21 cjei la Llei 4./?*A11, cje 31 de rnarç, la Fjunclació ha de
l-rarnetre âquesf Acord :;ignat al BOIB.

El contingut de lAcoruJ i la resta de protocols i convenis c¡ue en siguin fruit han de
selr ¡lublicats, com a mínim, al:; llocs web o port,al:; del consulta i infr:rrnació tarrt
del Capítol de la Ca1-edral de Mallorca com rjel Conservatori Superrior rje Música o
de la FFSMAË-IB.

Nlovena
Fnotecció c'le daclels

Els projectes específics que es puguin :,ignar en de:;envolupament ci'aqugst Acord
han d'inclclure, si escau, una clàusula relativa a la prcitecció de dades que derivi
dels projectes elaborats, cle conformitat arnb la legislació viqent en el ¡¡oment de
la siqnatura,

$esema

Comissio IVIfixta efie Sequtmen{:

Es constitueix la Cornissió Mixta de SeEuinrent de lAcord per concretar i avaluar
els projectes específics que es desenvolu¡rin a I'empara r1'ac¡uest Acord, aixíconr
sequir i desenvolupar I'Acord marc i els projectes específics; mateixos. A aquests
efectes, es desiclna una comissiór formada pels rnernbres següents:
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Margalicla Furió Terrasa, cap clel Departarnent rle IMus;ic,ologia i Pedaqoqia
Ëulàlia l:ialbanyà i Benet, plrofessora de pedaqtigia del Conservatori
Superior de Música cle les Illes Balears
Eulàlia Febrer Coll, doctora en lVlusicologia i ¡orof'essor¿r associatJa del
Conservatori Superior rje Música cle lels Illes Balears
l-eodor Suau i Pr-rig, degà ¡aresiderrl del Capítol de la Catedr¿rl de fVTallcirc¿:

F:rancesc R¿rmis Darder, secretari, vicedeEà i viceadnrinistracJor del Capítr:i

de la Catedral de Mallc¡rca

Pere lrlicoiau CIliver Vives, prefecte de litúrgia i mrisica

La C.onrissió s'ha de rc:urrira requerín'ìontde c¡ualselvol ile les parts siqnants en el
terrnini màxirn de quirrze dies a conìptar des rle la sol.licitucl i, corn a mínirn, una
vegada err el primer trirnestre de cada any,

ffi¡u¿en¿¡

Fur

[.es ¡;rarts acorcJen solucic¡nar de m¡lnera dialor;ada les rliferrilrrr:ies d'interpretac"ió,
d'a¡:rllcar:ií:, de cornpliment i d'execució de l',\cc¡rd.

Això no oLrstant,:,;i hi h¿ un perjudici acredital'¡le, de conforrnitatamb la leeislació

¡rrocessal vigent les parl.s tenen accés a la via jtrrisdiccional que corresponqui,
S'estaklleix que la comrpetència {erritorial és en tots els;ca:ros el partit judicial de
Palrni¡, amb renúncia expre:;sa a qualsevolaltre fur que hi pr"rqui ser d'aplicació.

Conr ¿r provä de cr:nfornritat, sic.¡nanr ar¡uest Acord en dos exemplars
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