
3. ORGANISMES DEPENDENTS DE L’ENS  

 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té dos organismes autònoms de caràcter 
administratiu, dotats de personalitat jurídica, i amb capacitat jurídica i d’obrar pròpia 
per a l’acompliment de les seves finalitats, i que actuen amb subjecció al que disposen 
els seus respectius estatuts i la normativa vigent aplicable a la matèria: 
 

- L’Organisme Autònom Emissora Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
- L’Organisme Autònom Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols. 

 
 
 
1) L’Organisme Autònom Emissora Municipal de Sant Feliu de Guíxols té per 
finalitat principal prestar serveis culturals informatius i de lleure, per mitjà de la 
radiodifusió. La institució s’anomena Emissora Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 
amb el nom comercial de Ràdio Sant Feliu. 
 
L’activitat de l’Organisme Autònom es dirigeix a les finalitats concretes següents, entre 
d’altres: 
 

a) Oferir un conjunt de continguts audiovisuals i informar de manera oberta, 
democràtica, lliure, objectiva, didàctica, equilibrada i professional de tot allò que 
passi al municipi de Sant Feliu de Guíxols però també a la Comarca del Baix 
Empordà i la resta del país i del món. 
b) Informar amb independència i d’acord amb la realitat plural de la societat de 
Sant Feliu de Guíxols de les notícies d’àmbit general i, especialment, les d’interès 
local. 
c) Contribuir al foment de la cultura i llengües catalanes. 
d) Facilitar i estimular la participació dels ciutadans en el mitjans audiovisuals i en 
les activitats culturals de Sant Feliu de Guíxols. 
e) Facilitar la comunicació entre els ciutadans de Sant Feliu de Guíxols i servir de 
plataforma per a la lliure expressió de les idees, garantint el respecte als drets de la 
persona. 

 
 
S’adjunta els estatuts de l’organisme autònom Emissora Municipal: 
http://normativa.guixols.cat/files/10-96-document/Estatuts%20ràdio.pdf  
 
 
2) L’Organisme Autònom Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols té per finalitat 
principal impulsar i orientar l’ensenyament musical, impartir l’ensenyament de la 
música i impartir els ensenyaments propis del centre docent amb la validesa acadèmica 
oficial que li correspongui d’acord amb la normativa vigent sobre la matèria. A aquests 
efectes, els ensenyaments musicals són ensenyaments artístics integrats en el Sistema 
Educatiu amb la consideració d’ensenyaments de règim especial. 
 



L’activitat de l’Organisme Autònom es dirigeix a les finalitats concretes següents, entre 
d’altres: 
 

a) Apropar l’ensenyament musical als ciutadans de Sant Feliu de Guíxols i la resta 
de ciutats amb les quals es signi el corresponent conveni. 
b) Potenciar la música popular del Països Catalans com a vehicle pedagògic 
necessari i com a referent cultural propi a Catalunya i, en la mesura dels mitjans 
disponibles, promoure la música catalana de compositors de reconeguda vàlua així 
com la música dels grans autors d’arreu i vetllar per la universalitat de la música. 
c) Promoure l’aprenentatge de la música, seguint el que es desprèn del Capítol VI 
de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i del que es recull al Decret 
179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de 
Catalunya. 
d) Fomentar activitats col·lectives com l’orquestra, el conjunt instrumental, la 
música de cambra, el cant coral, la música moderna i tota mena de grups 
d’instruments i formacions musicals que potenciïn la participació activa dins 
l’escola. També fomentar, especialment, l’orientació i sortida professional cap a 
grups i formacions de tota mena. 
e) Organitzar trobades, intercanvis i concerts amb la finalitat de projectar l’Escola 
de Música cap a l’exterior i establir convenis amb entitats musicals per al foment de 
la pràctica de l’instrument i de l’aprenentatge musical en general. 
 

S’adjunta els estatus de l’organisme autònom de l’Escola de Música: 
http://normativa.guixols.cat/files/10-97-
document/Estatuts%20Escola%20de%20Música.pdf  

 


