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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI

 Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinari

Data: 6/06/2019

Horari: De les 19:05 hores a les 19:23 hores.

Lloc: Sala Centre Cívic La Patronal

L’Alcalde en funcions: Fèlix Sans Mañé + BELLVEI 

Regidors assistents:

- Sra. Eva Gómez López + BELLVEI

- Sr. Rafael Díaz Gómez + BELLVEI

- Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI

- Sra. Carolina Granado Pleguezuelos + BELLVEI

- Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI

- Sra. Núria Güell del Campo PSC

- Sra. Ingrid Salas Batet PDeCat

- Sr. Valentín González Garcia PDeCat

- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo PDeCat

- Sra. Ángeles Grande Robledillo PDeCat

Assistit pel Secretari de la Corporació, Manel Pahissa Casas, que dóna fe de l’acta, el qual fa  
constar que el Ple es constitueix vàlidament per existir el quòrum legal establert a l’article 90.1  
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les Entitats Locals.

La  sessió  ha  estat  degudament  convocada obra  l’acte  per  l’Alcaldia  es  passa a  tractar  el  
següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA 

1.  DONAR  COMPTE  INFORME  DE  SECRETARIA  INTERVENCIÓ  PERÍODE  MIG  DE 

PAGAMENT 1R TRIMESTRE DE 2019. (EXP. 162/2019)

2.-  DONAR COMPTE ESTAT EXECUCIÓ DESPESA 1R TRIMESTRE PRESSUPOST 2019 
(EXP. 656/2019)

3.-  APROVAR SI  ESCAU, CONVENI TARIFA SIMPLIFICADA D’ACTIVITATS MUSICALS I 
D’ESPECTACLES  AMB  LA  SOCIETAT  GENERAL  D’AUTORS  I  EDITORS  (SGAE) 
D’INTERÈS PER L’AJUNTAMENT DE BELLVEI (EXP. 663/2019)

4.-  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  APROVACIÓ  CONVENI  AMB  LA  SOCIETAT  GENERAL 
D’AUTORS I EDITORS (SGAE) DE DRETS RETRANSMISSIÓ, REPRODUCCIÓ MUSICAL A 
LA RÀDIO MUNICIPAL DE BELLVEI. (EXP. 664/2019)

5.- APROVACIÓ SI ESCAU, FESTES LOCALS PER L’ANY 2020 (EXP. 694/2019)

6.- APROVACIÓ SI ESCAU, CREACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT 
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DE BELLVEI I D’APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ A INSCRIURE AL MATEIX. 
(EXP. 696/2019)

Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde 
declara oberta la sessió. 

Desenvolupament de la sessió 

1.  DONAR  COMPTE  INFORME  DE  SECRETARIA  INTERVENCIÓ  PERÍODE  MIG  DE 

PAGAMENT 1R TRIMESTRE DE 2019. (EXP. 162/2019)

El Secretari dóna lectura del següent:

INFORME  D’INTERVENCIO  COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE 
CALCUL DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT PREVIST AL REIAL DECRET 635/2014, DE 
25 DE JULIOL” CORREPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 

 

En compliment del previst en l'article 6.2 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
desenvolupa  la  metodologia  de  càlcul  del  període  mitjà  de  pagament  a  proveïdors  de  les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat  Financera,  i  en  relació  amb  l'article  4.1  b)  de  l'Ordre  HAP/2105/2012,  d'1 
d'octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  d'informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, emeto el següent, 

INFORME 

PRIMER. El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de 
les Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en la  
normativa de contractació pública aplicable, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 d'aquest Reial decret, les Corporacions Locals han de 
remetre  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Funció  Pública  així  com  publicar  de  manera  periòdica  la 
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al primer trimestre del  
2019.

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.

b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.

c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.

d)  La  ràtio  d'operacions  pendents  de pagament,  trimestral  de cada  entitat  i  la  seva  sèrie 
històrica. 

La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l’Ajuntament de  
Bellvei.

SEGON. Legislació aplicable:

 

   El  Reial  decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i 
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i 
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Sostenibilitat Financera.

   Articles  2.1,  2.2,  4,  6,  8  i  18  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

   L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament  d'informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 TERCER. De conformitat amb l'article 3.1 del Reial decret 635/2014, per calcular el període 
mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:

 1. Les factures expedides des de l'1 de gener de 2014 que constin en el registre comptable de  
factures o sistema equivalent.

2. Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir de l'1 de gener de 2014. 

QUART. De conformitat  amb l'article 3.2  del  Reial  decret  635/2014, quedaran excloses  del 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors:

1.  Les  obligacions  de  pagament  contretes  entre  entitats  que  tinguin  la  consideració 
d'Administracions Públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional  

2.  Les  obligacions  pagades  amb  càrrec  al  Fons  per  al  finançament  dels  pagaments  a 
proveïdors.  

3.  Les  propostes  de  pagament  que  hagin  estat  objecte  de  retenció  com  a  conseqüència 
d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o actes 
anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

CINQUÈ. El període mitjà de pagament de l'Entitat Local serà un indicador global (PMPG) que 
reflecteixi el temps que triguen totes les seves entitats incloses en l'article 2 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 
ens de dret públic dependents de les administracions públiques) a fer els seus pagaments, 
reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat. 

D'aquesta forma, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 
pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.  

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament serà el resultat de ponderar el ràtio  
d'operacions pagades i el ràtio d'operacions pendents de pagament.  

SISÈ. El  «  ràtio  d'operacions  pagades»,  tal  com  s'indica  en  l'article  5.2  del  Reial  decret 
635/2014, és l'indicador del nombre de dies mitjana que s'ha trigat a realitzar els pagaments:

 

 

Seran “nombre de dies de pagament” els dies naturals transcorreguts des de:

 

a)    la data d'aprovació de les certificacions d'obra fins a la data de pagament material de 
l'obligació (inclòs).

b)    la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o 
serveis prestats, fins a la data de pagament material de l'obligació (inclòs).

c)     la data  d'entrada  de  la  factura  en  el  registre administratiu fins  a la data  de 
pagament material  de  l'obligació  (inclòs), quan  els  bé no  resulti  d'aplicació  un 
procediment d'acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o la factura es 
rebi amb posterioritat a l'aprovació de la conformitat.
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Després de l'entrada en vigor  el  dia 1 d'abril  de 2018 de les canvis  en el  càlcul  del  PMP 
introduïts pel Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, s'ha produït una modificació en la  
forma de computar el «nombre de dies de pagament

 En conseqüència, aquesta variable ja no prendrà valors negatius, ja que ja no es té en compte 
si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació 
de les factures o certificacions d'obra.

 En l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el tercer trimestre 
l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de cadascuna.

 Amb aquesta informació, el càlcul del« ràtio d'operacions pagades» de l'Ajuntament presenta 
els següents resultats: 

Ràtio d’operacions pagades: 0,74 

SETÈ. El« ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del Reial 
decret  635/2014,  és  l'indicador  del  nombre  de  dies  mitjana  d'antiguitat  de  les  operacions 
pendents de pagament a final del mes o trimestre:

 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des de:

d)    la data d'aprovació de les certificacions d'obra fins a l'últim dia del període al qual es 
refereixin les dades publicades.

e)    la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o 
serveis prestats, fins a l'últim dia del període al qual es refereixin les dades publicades.

f)      la data d'entrada de la factura en el registre administratiu fins a l'últim dia del període 
al  qual  es  refereixin  les  dades  publicades, quan  els  bé no  resulti  d'aplicació  un 
procediment d'acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o la factura es 
rebi amb posterioritat a l'aprovació de la conformitat.

 En l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi del tercer 
trimestre de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de 
cadascuna.

 Amb  aquesta  informació,  el  càlcul  del«  ràtio  d'operacions  pendents  de  pagament» de 
l'Ajuntament presenta els següents resultats: 

Ràtio d’operacions pendents : 89,13 

VUITÈ. El« període mitjà de pagament» de l'Ajuntament,  tal com s'indica en l'article 5.1 del 
Reial decret 635/2014 és l'indicador del nombre de dies mitjana que s'ha trigat a realitzar els  
pagaments, sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:

 

 

Sobre la base dels càlculs precedents el «període mitjà de pagament» de l'Ajuntament presenta 
els següents resultats:

 Períodes mitjà de pagament: 37,55
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 Terminis de la presentació.

 La disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 estableix que: “Mentre no es produeixi  
la  modificació  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  l’1  d’octubre,  les  comunitats  autònomes  i  les 
corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, han de remetre al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions públiques aquesta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest 
trimestre

 L’Ajuntament  de Bellvei  va complir  amb l’obligació de presentar  la  informació requerida al  
primer trimestre del 2019 , el dia 30/04/2019.

 S’adjunta captura de les dades enviades al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques del 
primer trimestre del 2019

 

Codi  de 
l’entitat

Entitat Ràtio 
d’operacions 
pagades

Ràtio 
d’operacions 
pendents  de 
pagament

Període  mitjà  de 
pagament trimestral

 

09-43-024-A
A-000

 

Bellvei

 

0,74

 

89,13

 

37,55

 

 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motivo de l'informe, no es compleix amb el 
període mitjà de pagament legalment previst.

 El 30 de maig de 2019 la Comissió Informativa va aprovar aquesta proposta per unanimitat.

El ple es dona per assabentat.

2.- DONAR COMPTE ESTAT EXECUCIÓ DESPESA 1R TRIMESTRE PRESSUPOST 2019 
(EXP. 656/2019)

El secretari dóna lectura del següent:

Per acord del  Ple en sessió extraordinària de data, aprovà, entre d’altes, el  pressupost del  
2019, la plantilla així com les bases d’execució del pressupost

 A la Base 49 (Informació de la gestió pressupostària) la Intervenció Municipal remetrà al ple de  
la  Corporació  a  traves  de  l’Alcaldia-Presidència  informació  sobre  l’estat  d’execució  del 
Pressupost 

SIUTACIÓ  DE  DESPESES.  PRESSUPOST  EXERCICI  CORRENT  (01/01/2019  fins 
31/03/2019). (Per Àrea de Despesa+ Política de Despesa + Econòmica)
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Pro. Econ. Descripció Credits 
inicials

Modific. Credits 
definitius

Desp.

comprom
eses

Oblig.

Recon.

Netes

 

Pagamen
t.

Realitzat

01 330 Interessos. 12.900,00 0,00 12.900,00 3.305,15 3.305,15 3.305,15

01 913
Amortització de préstecs a llarg termini 
d'ens de fora del sector públic. 45.500,00 0,00 45.500,00 9.333,33 9.333,33 9.333,33

13 22100 Energia elèctrica. 2.000,00 0,00 2.000,00 416,35 416,35 416,35

13 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 2.400,00 0,00 2.400,00 372,10 372,10 186,05

15 21000 Infraestructures i béns naturals. 15.000,00 0,00 15.000,00 3.731,33 3.731,33 3.510,13

15 21100 Arranjament de vies públiques 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

15 21200 Edificis i altres construccions. 200,00 0,00 200,00 380,01 380,01 27,83

15 21300
Maquinària. instal·lacions tècniques i 
utillatge. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.361,91 1.361,91 47,27

15 22100 Energia elèctrica. 3.500,00 0,00 3.500,00 963,25 963,25 963,25

15 22101 Aigua. 464,00 0,00 464,00 77,60 77,60 22,68

15 22103 Combustibles i carburants. 3.000,00 0,00 3.000,00 606,75 606,75 606,75

15 22700 Neteja i acondiciament. 400,00 0,00 400,00 66,12 66,12 66,12

15 22701 Seguretat. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

15 22706 Estudis i treballs tècnics. 21.000,00 0,00 21.000,00 3.920,40 3.920,40 1.960,20

15 22707
Treballs realitzats per altres empreses i 
professionals. 11.000,00 0,00 11.000,00 1.243,19 1.243,19 1.243,19

15 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 18.000,00 0,00 18.000,00 93,16 93,16 93,16

15 22800 Material. subministraments i altres. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

15 23300 Altres indemnitzacions. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

15 46500 Conveni Consell Comarcal B.P. 18.760,00 0,00 18.760,00 0,00 0,00 0,00

15 61900 Altres inversions de reposició en 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
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infraestructures i béns destinats a l'ús 
general.

15 62110
Fressat mecànic paviment carrers 
Baronia del Mar 0,00

20.395,5
5 20.395,55 0,00 0,00 0,00

15 62120
Excavació i compactació formigó dels 
carrers del nucli i Baronia 0,00

48.400,0
0 48.400,00 0,00 0,00 0,00

15 62300
Maquinària. instal·lacions tècniques i 
utillatge. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

15 62500 Mobiliari. 6.000,00 0,00 6.000,00 702,55 702,55 702,55

15 62501 Mobiliari. 1.000,00 0,00 1.000,00 804,65 804,65 0,00

15 62502 Mobiliari 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

16 21200 Edificis i altres construccions. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

16 21300
Maquinària. instal·lacions tècniques i 
utillatge. 25.000,00 0,00 25.000,00 5.433,75 5.433,75 5.433,75

16 22100 Energia elèctrica. 60.000,00 0,00 60.000,00 19.140,49 19.140,49 19.140,49

16 22699 Altres despeses diverses. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

16 22700 Neteja i acondiciament.

252.420,0

0,00 252.420,0 60.536,64 60.536,64 39.573,85

16 22701 Seguretat. 14.000,00 0,00 14.000,00 3.311,69 3.311,69 2.170,22

16 22702 Valoracions i peritatges. 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00

16 62300
Maquinària. instal·lacions tècniques i 
utillatge. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

16 62310
Instal·lacions electriques enllumenat 
Baronia del Mar 0,00

191.910,
80 191.910,8 0,00 0,00 0,00

16 62900
Altres inversions noves associades al 
funcionament operatiu dels serveis. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

16 63300
Maquinària. instal·lacions tècniques i 
utillatge. 10.000,00 0,00 10.000,00 2.108,80 2.108,80 0,00

17 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 32.000,00 0,00 32.000,00 5.203,90 5.203,90 2.601,95

17 46500 Conveni Consell Comarcal B.P. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

23 21200 Edificis i altres construccions. 1.250,00 0,00 1.250,00 322,88 322,88 65,11
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23 22000 Ordinari no inventariable. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

23 22100 Energia elèctrica. 4.000,00 0,00 4.000,00 1.208,60 1.208,60 1.208,60

23 22101 Aigua. 200,00 0,00 200,00 70,74 70,74 35,82

23 22102 Gas. 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

23 22200 Serveis de telecomunicacions. 1.879,00 0,00 1.879,00 478,21 478,21 478,21

23 22700 Neteja i acondiciament. 2.660,00 0,00 2.660,00 540,37 540,37 540,37

23 22701 Seguretat. 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

23 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 2.700,00 0,00 2.700,00 649,42 649,42 462,29

23 46500 Conveni Consell Comarcal B.P. 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00

23 48001
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

23 48002
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

23 61900

Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns destinats a l'ús 
general. 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

23 62300
Maquinària. instal·lacions tècniques i 
utillatge. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

23 62500 Mobiliari. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

24 14300 Altre personal. 100,00 8.173,48 8.273,48 3.523,90 3.523,90 3.523,90

24 22606 Reunions. conferències i cursos. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

24 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

31 22101 Aigua. 500,00 0,00 500,00 39,48 39,48 23,36

31 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 6.000,00 0,00 6.000,00 990,00 990,00 990,00

31 48000
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

32 13000 Retribucions bàsiques. 68.002,00 0,00 68.002,00 14.564,28 14.564,28 14.564,28
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32 13001 Hores extraordinàries 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

32 13100 Laboral temporal. 42.500,00 0,00 42.500,00 9.019,20 9.019,20 9.019,20

32 13101 Laboral temporal. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

32 16000 Seguretat Social. 36.200,00 0,00 36.200,00 8.708,31 8.708,31 8.708,31

32 21200 Edificis i altres construccions. 11.000,00 0,00 11.000,00 1.407,57 1.407,57 1.279,21

32 22000 Ordinari no inventariable. 500,00 0,00 500,00 29,54 29,54 29,54

32 22100 Energia elèctrica. 6.900,00 0,00 6.900,00 1.998,21 1.998,21 1.998,21

32 22101 Aigua. 2.000,00 0,00 2.000,00 324,69 324,69 29,21

32 22102 Gas. 9.800,00 0,00 9.800,00 3.912,11 3.912,11 1.670,22

32 22199 Altres subministraments. 2.700,00 0,00 2.700,00 653,73 653,73 577,09

32 22200 Serveis de telecomunicacions. 2.100,00 0,00 2.100,00 648,45 648,45 648,44

32 22400 Primes d'assegurances. 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00

32 22606 Reunions. conferències i cursos. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

32 22699 Altres despeses diverses. 6.000,00 0,00 6.000,00 736,45 736,45 0,00

32 22700 Neteja i acondiciament. 65.000,00 0,00 65.000,00 10.741,56 10.741,56 10.741,56

32 22701 Seguretat. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 1.800,00 0,00 1.800,00 277,82 277,82 138,91

32 46500 Conveni Consell Comarcal B.P. 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

32 48000
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

32 48001
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 48002
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 48004
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00
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32 48005
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00

32 48006
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

32 48007
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

32 48008 Subvenció menjador escola 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00

32 48009
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 48010
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

32 61900

Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns destinats a l'ús 
general. 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

32 62500 Mobiliari. 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

32 62600 Equips per a processos d'informació. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

33 13100 Laboral temporal. 34.520,00 0,00 34.520,00 9.136,86 9.136,86 9.136,86

33 16000 Seguretat Social. 13.600,00 0,00 13.600,00 4.086,29 4.086,29 4.086,29

33 20900 Cànons. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

33 21200 Edificis i altres construccions. 7.100,00 0,00 7.100,00 5.440,50 5.440,50 4.147,36

33 21300
Maquinària. instal·lacions tècniques i 
utillatge. 4.000,00 0,00 4.000,00 1.802,90 1.802,90 1.802,90

33 22000 Ordinari no inventariable. 2.600,00 0,00 2.600,00 699,65 699,65 461,21

33 22001
Premsa. revistes. llibres i altres 
publicacions. 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

33 22100 Energia elèctrica. 10.000,00 0,00 10.000,00 2.494,15 2.494,15 2.325,21

33 22101 Aigua. 600,00 0,00 600,00 76,16 76,16 60,04

33 22102 Gas. 3.500,00 0,00 3.500,00 1.325,93 1.325,93 0,00

33 22103 Combustibles i carburants. 2.000,00 0,00 2.000,00 720,00 720,00 720,00

33 22200 Serveis de telecomunicacions. 4.750,00 0,00 4.750,00 1.198,77 1.198,77 1.198,77

33 22600 Despeses diverses. 4.000,00 0,00 4.000,00 3.670,05 3.670,05 3.445,28
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33 22601
Atencions protocol·làries i 
representatives. 4.000,00 0,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

33 22609 Activitats culturals i esportives. 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00

33 22699 Altres despeses diverses. 79.306,00 0,00 79.306,00 5.596,25 5.596,25 1.724,25

33 22700 Neteja i acondiciament. 8.800,00 0,00 8.800,00 1.432,48 1.432,48 1.432,48

33 22701 Seguretat. 2.350,00 0,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00

33 22702 Valoracions i peritatges. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

33 22706 Estudis i treballs tècnics. 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00

33 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 35.100,00 0,00 35.100,00 4.653,59 4.653,59 4.486,59

33 46500 Conveni Consell Comarcal B.P. 3.003,00 0,00 3.003,00 3.003,00 3.003,00 3.003,00

33 48000
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 5.240,00 0,00 5.240,00 540,00 540,00 365,00

33 48001
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 3.000,00 1.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

33 48002
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

33 48004
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00

33 48005
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

33 48006
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

33 48007
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

33 48008 Subvenció menjador escola 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

33 48009
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 200,00 0,00 200,00 100,00 100,00 100,00

33 48010
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

33 48011 A famílies i institucions sense fins de 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
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lucre.

33 48012
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

33 48015
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

33 62300
Maquinària. instal·lacions tècniques i 
utillatge. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

33 62500 Mobiliari. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

34 13100 Laboral temporal. 7.000,00 0,00 7.000,00 1.346,59 1.346,59 1.346,59

34 16000 Seguretat Social. 2.000,00 0,00 2.000,00 495,50 495,50 495,50

34 20900 Cànons. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

34 21200 Edificis i altres construccions. 17.000,00 0,00 17.000,00 2.105,51 2.105,51 1.927,06

34 22100 Energia elèctrica. 11.700,00 0,00 11.700,00 2.402,78 2.402,78 2.402,78

34 22101 Aigua. 1.600,00 0,00 1.600,00 40,30 40,30 0,00

34 22102 Gas. 3.200,00 0,00 3.200,00 23,34 23,34 23,34

34 22106
Productes farmacèutics i material 
sanitari. 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

34 22200 Serveis de telecomunicacions. 1.500,00 0,00 1.500,00 339,33 339,33 339,33

34 22609 Activitats culturals i esportives. 26.000,00 0,00 26.000,00 302,38 302,38 302,38

34 22700 Neteja i acondiciament. 14.200,00 0,00 14.200,00 2.349,82 2.349,82 2.349,82

34 22701 Seguretat. 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

34 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 35.200,00 0,00 35.200,00 8.772,51 8.772,51 5.848,34

34 48000
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

34 48001
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

34 48002
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

34 48003 A famílies i institucions sense fins de 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
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lucre.

34 62300
Maquinària. instal·lacions tècniques i 
utillatge. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

43 22699 Altres despeses diverses. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

43 48000
A famílies i institucions sense fins de 
lucre. 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00

44 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 24.800,00 0,00 24.800,00 2.657,33 2.657,33 1.786,55

91 10000 Retribucions bàsiques. 51.500,00 0,00 51.500,00 10.813,14 10.813,14 10.813,14

91 16000 Seguretat Social. 16.800,00 0,00 16.800,00 3.194,76 3.194,76 3.194,76

91 22200 Serveis de telecomunicacions. 700,00 0,00 700,00 206,19 206,19 206,19

91 22699 Altres despeses diverses. 8.500,00 0,00 8.500,00 342,62 342,62 204,49

91 23000 Dels membres dels òrgans de govern. 32.600,00 0,00 32.600,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00

91 23100 Dels membres dels òrgans de govern. 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

92 12000 Sous del grup A1. 15.242,00 0,00 15.242,00 3.453,51 3.453,51 3.453,51

92 12006 Triennis. 4.958,00 0,00 4.958,00 1.082,64 1.082,64 1.082,64

92 12100 Complement de destinació. 14.078,00 0,00 14.078,00 3.016,62 3.016,62 3.016,62

92 12101 Complement específic. 27.155,00 0,00 27.155,00 5.818,80 5.818,80 5.818,80

92 13000 Retribucions bàsiques. 91.656,00 0,00 91.656,00 20.024,73 20.024,73 20.024,73

92 13100 Laboral temporal.
131.600,0

0 0,00 131.600,00 28.061,33 28.061,33 28.061,33

92 13101 Laboral temporal. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.364,78 1.364,78 1.364,78

92 13102 Laboral temporal. - altres renumeracions 16.244,34 0,00 16.244,34 2.967,42 2.967,42 2.967,42

92 16000 Seguretat Social. 17.850,00 0,00 17.850,00 4.348,43 4.348,43 4.348,43

92 16001 Quotes socials. 75.300,00 0,00 75.300,00 14.918,02 14.918,02 14.918,02

92 21200 Edificis i altres construccions. 1.200,00 0,00 1.200,00 2.999,59 2.999,59 2.940,30

92 22000 Ordinari no inventariable. 14.300,00 0,00 14.300,00 2.418,38 2.418,38 2.382,29

92 22001 Premsa. revistes. llibres i altres 1.000,00 0,00 1.000,00 2.087,42 2.087,42 1.757,42
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publicacions.

92 22100 Energia elèctrica. 6.500,00 0,00 6.500,00 2.048,71 2.048,71 2.048,71

92 22101 Aigua. 570,00 0,00 570,00 64,22 64,22 64,22

92 22102 Gas. 1.000,00 0,00 1.000,00 584,87 584,87 0,00

92 22200 Serveis de telecomunicacions. 9.800,00 0,00 9.800,00 3.403,89 3.403,89 3.491,32

92 22201 Postals. 4.800,00 0,00 4.800,00 743,37 743,37 743,37

92 22400 Primes d'assegurances. 15.300,00 0,00 15.300,00 415,76 415,76 415,76

92 22607 Oposicions i proves selectives. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

92 22699 Altres despeses diverses. 30.000,00 0,00 30.000,00 7.613,39 7.613,39 6.778,70

92 22700 Neteja i acondiciament. 4.800,00 0,00 4.800,00 981,92 981,92 981,92

92 22701 Seguretat. 1.700,00 0,00 1.700,00 100,43 100,43 100,43

92 22799
Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals. 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

92 23100 Dels membres dels òrgans de govern. 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

92 46500 Conveni Consell Comarcal B.P. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

92 46501 A comarques. - Conveni SITAC 3.205,00 0,00 3.205,00 0,00 0,00 0,00

92 46600 A altres entitats que agrupin municipis. 600,00 0,00 600,00 527,00 527,00 527,00

92 61900

Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns destinats a l'ús 
general. 0,00

167.103,
57 167.103,57 0,00 0,00 0,00

92 61901

Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns destinats a l'ús 
general. 0,00

50.000,0
0 50.000,00 0,00 0,00 0,00

92 62400 Compra de vehilce - Ajuntament. 0,00
34.500,0

0 34.500,00 34.304,89 34.304,89 0,00

92 62500 Mobiliari. 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

92 62600 Equips per a processos d'informació. 4.000,00 0,00 4.000,00 1.732,96 1.732,96 1.732,96

92 68100 Terrenys i béns naturals. 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

93 22799 Altres treballs realitzats per altres 50.000,00 0,00 50.000,00 8.153,67 8.153,67 8.153,67
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empreses i professionals.

93 35900 Altres despeses financeres. 3.061,82 0,00 3.061,82 546,86 546,86 546,86
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En data 30 de maig de 2019 la Comissió Informativa s’ha donat per assabentada.

El Ple es dona per assabentat.

3.-  APROVAR SI  ESCAU, CONVENI TARIFA SIMPLIFICADA D’ACTIVITATS MUSICALS I 
D’ESPECTACLES  AMB  LA  SOCIETAT  GENERAL  D’AUTORS  I  EDITORS  (SGAE) 
D’INTERÈS PER L’AJUNTAMENT DE BELLVEI (EXP. 663/2019)

El secretari dóna lectura el següent:

Atès cal aprovar un conveni de tarifa simplificada d’activitats musicals, i  d’espectacles amb la 
Societat general d’Autors i Editors (SGAE)   d’interès per l’Ajuntament de Bellvei.

 Atès que la finalitat  d’aquest  conveni  es regular  les activitats  musicals  i  artístiques  per  la 
implantació de la tarifa plana així com les corresponents bonificacions.

 Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 20/05/2019.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 30 de maig de 2019.

En ús de la facultats determinades l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de  
les Bases del Règim Local

 Es proposa al Ple, l’adopció dels següents: 

 ACORDS:

Primer.-  Aprovar el  conveni  tarifa  simplificada  d’activitats  musicals,  i  d’espectacles  amb  la 
Societat General d’Autors i Editors (SGAE) d’interès per l’Ajuntament de Bellvei que s’adjunta a 
l’annex.

Segon.- Facultar al Sr. alcalde President Sr. Fèlix Sans i Mañé la signatura dels documents de 
l’aprovació d’aquest Conveni.

 Tercer.- Notificar el present acord a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).
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CONVENI  D’APROVACIÓ  TARIFA  SIMPLIFICADA  D’ACTIVITATS  MUSICALS,  I  
D’ESPECTACLES  AMB  LA  SOCIETAT  GENERAL  D’AUTORS  I  EDITORS  (SGAE) 
  D’INTERÈS PER L’AJUNTAMENT DE BELLVEI

Sr. Fèlix Sans Mañé Alcalde de l’ajuntament de Bellvei de amb el DNI 39.667541 Q  en ús de 
les  facultats  que li  han estat  conferides  de l'article  21.1.b)  de  la  Llei  7/1985,  de 2  d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local

 

Sr. ..................amb el DNI............................ en representació e la Societat General d’Autors i 
Editors (SGAE)

 Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària 
per a aquest acte, i lliurement

CLÀUSULES

 

PRIMER.- L’autorització concedida mitjançant el present document per a la comunicació pública 
de  les  obres  del  repertori  de  petit  dret  administrades  per  la  SGAE resta  condicionada  al 
pagament anual de les quantitats associades al tram d’habitants de l’entitat d’acord amb les 
taules de tarifes comunicades pels signants del conveni.

SEGON.- Els espectacles no dramàtics organitzats per l’Ajuntament que se celebrin amb preu 
d’entrada reduït, bonificat o subvencionat han de complir les mateixes obligacions que els que 
se celebren amb accés gratuït i sense cap exigència prèvia.

TERCER.- Per a l’aplicació de la TARIFA SIMPLIFICADA i, si escau, de les deduccions que 
aquesta  preveu,  és  condició  indispensable  que  en  el  moment  de  la  subscripció  d’aquest 
document l’Ajuntament reuneixi els requisits establerts pels signants del conveni i que compleixi 
els terminis de pagament i  de comunicació del  contingut  de la programació previstos en la 
definició d’aquesta tarifa.

QUART.- La present adhesió a la TARIFA SIMPLIFICADA serà efectiva des de la data de la  
signatura i la seva vigència s’estendrà, fins al 31 de desembre del 2019,.

Durant  la  vigència  d’aquest  conveni,  els  imports  acordats  no  seran  objecte  de  revisió  i/o 
actualització.

Transcorreguts aquests quatre anys, si cap de les parts denuncia el conveni durant els tres 
darrers mesos cada any, aquest s’anirà prorrogant, per acord exprés, per anualitats.

CINQUÈ. Es determina els següents sistemes de pagament
 
1.-Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix exercici pressupostari en 
què es realitzin les activitats. La informació sobre les activitats programades s’ha de facilitar en 
un termini no superior a 30 dies a partir de la seva celebració.
 
2.- Pagament en dos terminis, un abans de l’1 de maig i l’altre abans de l’1 de setembre, tots 
dos referits  al  mateix exercici  pressupostari  en què es realitzin les activitats.  La informació 
sobre les activitats programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de  
la seva celebració.
 
3.-  Pagament  únic,  que  s’ha  d’efectuar  abans  del  31  de  desembre  del  mateix  exercici  
pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre les activitats programades 
s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva celebració.
 
Totes les fórmules plantejades en aquest document impliquen l’obligació d’efectuar el pagament 
mitjançant domiciliació bancària o transferència en els terminis fixats, així com la dotació anual  
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de crèdit pressupostari suficient per atendre les quantitats que corresponen a la tarifa escollida, 
dotació que l’entitat de gestió pot contrastar abans de l’emissió de la factura.
 
L’Ajuntament pot variar la forma de pagament i/o acollir-se a qualsevol de les que estableix el  
conveni abans de l’últim dia del mes de febrer de l’exercici en curs comunicant per escrit a la 
SGAE  l’opció  a  la  qual  s’acull,  que  s’aplicarà  a  partir  d’aquell  moment  amb  la  deducció 
corresponent,  sempre que es compleixin els  terminis  de pagament  i  les condicions que es 
preveuen en cada cas. Quan s’incompleixin els terminis de pagament i/o les condicions que es 
recullen a la definició de la tarifa, la TARIFA SIMPLIFICADA s’aplicarà sense cap deducció.
 

SISÈ.-  Activitats incloses en la Tarifa Plana SGAE

ACTIVITATS INCLOSES EN LA TARIFA PLANA SGAE (per a municipis de fins a 3.000 
habitants).

 

1.- Espectacles que se celebren amb preus de taquilla reduïts, bonificats, subvencionats o bé 
gratuïts per al publica, i no condicionats a cap exigència prèvia.

 

2.- Actes celebrats a la via publica o a l ‘aire lliure, com matinals, cercaviles, balls tradicionals,  
etc., que no constitueixen un espectacles complet i en els quals els actuants no perceben cap 
contraprestació econòmica.

 

3.- Desfilades de carrosses i similars en les quals els actuants no perceben cap contraprestació 
econòmica.

 

4.- Concerts de bandes municipals, grups novell,s etc., que no compten amb cap pressupost 
específic de despeses, amb accés gratuït per al públic i no condicionats a cap exigència prèvia.

 

5.- Actes benèfics que organitza l’entitat local, en base de la definició existent en el protocol  
SGAE per a quest tipus d’esdeveniments.

 

6.- Activitats de circ, il·lusionisme, prestidigitació i  d’altres de similars, que organitza l’entitat  
local amb caràcter gratuït, i l’accés a les quals no està condicionat a cap exigència prèvia.

 

7.- Activitats artístiques o musicals en espectacles esportius o recreatius els quals organitza 
l’entitat local i són gratuïts per als assistents.

 

8.- Vehicles que utilitzin amenitzacions musicals o audiovisuals, els quals l’entit local destina 
per a la informació pública.

 

9.-  Celebracions  de  balls  amb  música  en  viu  o  enregistrada  (p.  Ex.  Nit  de  Cap  d’any, 
Carnestoltes, fetes majors...) amb accés gratuït i no condicionat a cap exigència prèvia.

 

10. Centraletes telefòniques amb línies en espera la titularitat de els quals correspon a l’entitat 
local.
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11.-  Passis  gratuïts d’obres cinematogràfiques en sales o altres espais  titularitat  de l’entitat 
local.

 

12.- Ambientació de caràcter incidental abans, durant o al final, de la celebració de mítings i 
altres actes politics.

 

13.-  Activitats  amb  caràcter  docent  o  formatiu,  promogudes  per  la  comunitat  escolar 
(desenvolupades o fomentades per alumnes, familiars, o membres dels equips docents), que 
tenen lloc als centres escolars, la titularitat dels quals correspon a l’entitat local. Els intèrprets  
que hi  intervenen no han de percebre cap contraprestació, i  l’accés ha de ser  gratuït  i  no  
condicionat a cap exigència prèvia.

 

14.- Activitats que tenen lloc a centre d’adults o similars, la titularitat dels quals és de l’entitat  
local,  i  que  són  organitzades  o  promogudes  pels  professionals  que  hi  treballen,  per  les 
persones ateses o bé els seus familiars, Els intèrprets que hi intervenen no han de percebre 
cap contraprestació, i l’accés ha de ser gratuït i no condicionat a cap exigència prèvia.

 

15.- Amenització musical o audiovisual, a l’àrea destinada al públic en estacions de titularitat 
municipal d’autobusos, ferroviàries, marítimes i de transport col·lectiu.

 

TARIFES (sense IVA)

 

Opció 1         Opció 2            Opció 3

 

Trams  per 
habitants

Abonament  en 
un  termini 
abans  del  31 
de desembre

Abonament  en 
dos terminis: 1 
de maig i 1 de 
setembre

Import total

Abonament  en 
un  termini 
abans de l’1 de 
maig

Import total

 

1-75 315 €. 193 €. 170 €.

76-150 510 €. 313 €. 276 €.

151-250 678 €. 489 €. 432 €.

251-500 904 €. 653 €. 576 €.

501-750 1349 €. 974 €. 860 €.
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751-1000 1606 €. 1160 €. 1024 €.

1001-1500 2126 €. 1536 €. 1335 €.

1501-2000 2648 €. 1913 €. 1688 €.

2001-3000 2986 €. 2157 €. 1903 €.

 

SETÈ.-  Activitats no incloses en la Tarifa Plana SGAE.

 

ACTIVITATS NO INCLOSES EN LA TARIFA PLANA SAGE (per a municipis de fins a 3.000 
habitants).

 

1.- Activitats no previstes a la Tarifa Plana SGAE (hipervincle a les activitats previstes) i/o que 
es duguin a terme en forma i condicions diferents a les citades en aquest epígraf. Són activitats  
que cal autoritzar a part i és important saber-ne els formar i comprovar que es puguin acollir a 
les deduccions generals previstes.

 

2.- Les representacions dramàtiques de tota tipologia. Existeix una tarifa simplificada a aquest 
efecte.

 

3.- La utilització de les obres en instal·lacions i centres esportius de les entitats locals, en les  
quals presten serveis en règim d’explotació directa. Existeix una tarifa simplificada a aquest 
efecte.

 

4.- La utilització del repertori a les ràdios i televisions de titularitat municipal.

 TARIFES

 

Les activitats d’arts escèniques no formen part de la Tarifa Plana SGAE, que es relaciona les 
tarifes  vigents  quan  les  representacions  se  celebren  amb  accés  gratuït  al  pública  i  no 
condicionat a cap exigència prèvia, i quan es regeixen per preus de taquilla subvencionats o 
bonificats

 

TEATRE, DANSA, TITELLES I MIN DRAMATICO MUSICALS

 

(formen part d’aquesta categoria els musicals 
qualificats  d’obres  dramàtiques,  operes, 
peretes, sarsueles i espectacle de naturalesa 
anàloga)
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Capacitat de la 
sala o recinte

 

Entitats 
organitzadores

 

 

Capacitat  de 
la  Sala  o 
recinte

 

Entitats organitzadores

Fins a 90 19,80 €. Fins a 150 54,45 €.

De 91 a150 40,59 €. De 151 a 500 238,59 €.

De 151 a 300 92,07 €. De 501 a 750 293,04 €.

De 301 a 500 175,23 €. De 751 a 1000 400,95 €.

De 501 a 750 214,83 €. Per  cada  250 
persones més

210,87 €.

De 751 a 1000 250,47 €.   

Per  cada  250 
persones més

89,10 €.   

 

VUITÈ.- Facturació per declaració de costos

 

S’estableix 25% de bonificació en actes gratuïts , igual que a la tarifa plana la bonificació no  
inclou dramàtics ni actes amb taquilla   

 

Per la declaració de pressupostos els percentatges de drets són:

 

7% del pressupost destinat a l’organització del ball (ej. orquestres, xarangues…)

 

8,5%  del  pressupost  destinat  a  l’organització  concert,  varietats  (ej.  grups  de  rock,  pop, 
havaneres)

 

Quan hi ha taquilla (sempre que no sigui subvencionada) els percentatges són els mateixos , 
però ni hi ha bonificació del 25%.

 

Les sardanes no entren en convenis , la quota per ballada és 41,93€.
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Novè.- Extinció del conveni 

 

Sens perjudici del que es disposa en el pacte anterior, aquest conveni s’extingirà demanera 
anticipada per alguna de les causes següents:

 

a) Per incompliment per alguna de les parts de les obligacions pactades en aquest

conveni.

 

b) Pel mutu acord.

 

c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.

 

d) Per qualsevol altra causa prevista a la normativa que és d’aplicació a aquest

conveni.

Desè.- Règim jurídic

Aquest conveni es regeix per les seves clàusules; per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya;  per  la  resta  de 
legislació de règim local i administrativa, i per la legislació sectorial corresponent, i també, per a 
resoldre'n els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, pels principis de la legislació sobre 
contractes del sector públic.

Onzè.- Jurisdicció

El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.

Els compareixents troben conforme el present document i el signen per duplicat, en el lloc i en 
la data que s’ha indicat en el encapçalament.

Pren la paraula el Sr. Jospe Agustin Huerta dient que, que les despeses d’aquest conveni de 
tarifa plana  és la mateixa fins ara

El Secretari fa un aclariment sobre la repercussió d’aquesta Conveni per l’ajuntament de Bellvei

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor: 11 corresponent als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del  
PSC.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

4.-  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  APROVACIÓ  CONVENI  AMB  LA  SOCIETAT  GENERAL 
D’AUTORS I EDITORS (SGAE) DE DRETS RETRANSMISSIÓ, REPRODUCCIÓ MUSICAL A 
LA RÀDIO MUNICIPAL DE BELLVEI. (EXP. 664/2019)

El secretari dóna lectura del següent:

Atès  cal  aprovar  un  conveni amb la  Societat  General  d’Autors  i  Editors  (SGAE)  de  drets 
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retransmissió, reproducció musical a la Radio Municipal de Bellvei..

 Atès  que  la  finalitat  d’aquest  conveni  es  regular  la  concessió  per  part  de  SGAE a 
L’AJUNTAMENT DE BELLVEI respecte de tots els seus centres emissors, de l’autorització no 
exclusiva  perquè  empri  les  obres  del  “repertori  administrat”.  Aquesta  autorització  no  es 
considerarà conferida sinó amb l’extensió, sota les condicions i per a les modalitats d’explotació 
que expressament es determinen en aquest contracte.

 Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 21/05/2019.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 30 de maig de 2019.

En ús de la facultats determinades l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de  
les Bases del Règim Local

 Es proposa al Ple l’aprovació del següent:

 ACORD:

Primer.-  Aprovar el  conveni   amb  la  Societat  General  d’Autors  i  Editors  (SGAE)  de  drets 
retransmissió, reproducció musical a la Radio Municipal de Bellvei, que s’adjunta a l’annex.

Segon.- Facultar al Sr. alcalde President Sr. Fèlix Sans i Mañé la signatura dels documents de 
l’aprovació d’aquest Conveni.

Tercer.- Notificar el present acord a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).

ANNEX

CONVENI  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  BELLVEI  (ENTITAT)  I  LA SOCIETAT  GENERAL 
D’AUTORS I EDITORS (SGAE) DE DRETS RETRANSMISSIÓ, REPRODUCCIÓ MUSICAL A 
LA RADIO MUNICIPAL DE BELLVEI.

........................................, ...........de .........................de 

R  E  U  N  I  T  S

 

 

D’UNA PART Don ....................................................................

 

I ALTRA: Don ............................................................................

A  C  T  U  A  N  T

 

A) El  primer,  en  nom  i  representació,  com  a  Delegat  Territorial  de  la  SOCIETAT      
                        GENERAL  D’AUTORS  I  EDITORS  (SGAE), domiciliada  a  Madrid,  carrer 
Fernando VI, número 4, de durada indefinida i amb CIF G-28.029.643, a la qual, en endavant, 
s’anomenarà SGAE.

 

SGAE és una entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor autoritzada per Ordre del Ministeri de 
Cultura d’1 de juny de 1988 i que com a tal, es regeix per les disposicions del títol IV, del llibre 
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III, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, per qual s’aprova el text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual, i pels seus estatuts. Segons la redacció aprovada per Ordre del Ministeri  
de Cultura de 21 de febrer de 1995.

 

B) I  el  segon,  en  nom  i  representació  de  la  .......................................,  domiciliada 
a  .....................................................,  carrer  ..........................,  núm.  ............,  CIF 
núm..........................en la seva qualitat  de ....................................................,  segons acredita  
per  mitjà  de...........................................................................................................................  
Aquesta part, en endavant, s’anomenarà ENTITAT (Ajuntament de Bellvei)

 

R  E  C  O  N  E  I  X  E  N  T  -  S  E

 

mútuament,  segons  actuen,  la  capacitat  legal  necessària  per  contractar  i  obligar-se,  i, 
especialment, per celebrar aquest conveni, que porten a efecte  d’acord amb el que segueix.

Article I .- Repertori de SGAE

1.      El  repertori  de  SGAE comprèn  les  “obres  de  petit  dret”,  els  titulars  dels  drets 
d’explotació de les quals, que es concerneixen en aquest contracte, li han confiat, o els  
confiaran en el futur, la gestió dels esmentats drets.

 

2.      Són “obres de petit dret”: les composicions musicals (amb lletra o sense), les obres 
audiovisuals i les obres literàries de petita extensió, dramatitzades o no, creades per als 
espectacles  que  s’anomenen  de  “varietats”,  o  representades  o  recitades  en  aquests 
espectacles, tals com poemes, acudits, esquetxos i produccions anàlogues.

 

Tindrà la consideració d’obra de petit dret la utilització fragmentària d’obres dramàtiques, 
dramaticomusicals i  coreogràfiques,  quan el  fragment no excedeixi  de 20 minuts ni  del 
20% de la durada total d l’obra.

 

Article II.- Objecte del conveni

 

1.      És objecte del present conveni la concessió per part de SGAE a ENTITAT, respecte 
de tots els seus centres emissors, de l’autorització no exclusiva perquè empri les obres del 
“repertori  administrat”.  Aquesta  autorització  no  es  considerarà  conferida  sinó  amb 
l’extensió,  sota  les condicions  i  per  a  les modalitats  d’explotació que expressament  es 
determinen en aquest contracte.

 

2.      De  conformitat  amb  les  disposicions  d’aplicació,  es  presumeix  que  SGAE està 
legitimada  per  gestionar  les  al·ludides  obres  a  l’efecte  d’aquest  contracte,  i  s’exonera 
ENTITAT de  qualsevol  responsabilitat  que  un  tercer  li  pogués  exigir  per  la  utilització 
d’aquestes obres a l’empara de l’autorització que aquí es concedeix.

 

SGAE posa a disposició d’ENTITAT, per al seu examen en el domicili de la primera, els 
fitxers, suports i la resta de documentació relativa al seu “repertori administrat” i facilitarà a 
ENTITAT, prèvia petició, la informació oportuna sobre la pertinença al seu repertori d’una o 
diverses obres considerades singularment.
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3.      En cas de disminució substancial del  repertori  actual de  SGAE,  apreciada  per la 
Comissió  Arbitral  de  la  Propietat  Intel·lectual,  qualsevol  de  les  parts  podrà  resoldre  el  
present contracte.

 

Article III.- Contingut d l’autorització

 

1.-  L’autorització concedida comprèn els drets no exclusius sobre les obres del   

      repertori de SGAE per a:

 

A)    La comunicació pública per ENTITAT en les modalitats següents:
 

a)     Emissió exclusivament sonora, en directe o a partir de gravacions realitzades 
en les condicions previstes en aquest contracte
 
b)     Retransmissió  exclusivament  sonora  de  les  obres  lícitament  radiodifoses 
originalment per un organisme diferent d’ENTITAT

 

c)     Transmissió per cable de les emissions d’ENTITAT, sempre que s’efectuï de 
forma  simultània  i  integral  per  la  mateixa  ENTITAT i  sense  excedir  el  territori 
assenyalat a l’article VI
d)     Execució  pública  organitzada  per  ENTITAT amb vista  a  la  seva  emissió, 
sense  exigir  del  públic  assistent  cap  preu  d’entrada  ni  contraprestació  de  cap 
classe

 

e)     Transmissió  mitjançant  qualsevol  instrument  o  aparell  idoni  d’obres 
reproduïdes  o  radiodifoses  en  virtut  d’aquest  contracte,  quan  les  esmentades 
operacions s’efectuïn en actes d’ENTITAT als quals el públic assisteixi de franc

 

f)       Incorporació de les obres a programes dirigits cap a un satèl·lit que permeti 
la recepció directa en l’àmbit territorial assenyalat a l’article VI

 

B)    La reproducció sonora en les modalitats següents:
 

a)        Gravació per  ENTITAT,  o per iniciativa seva, i  per a les seves pròpies 
emissions sense fil, en directe o en diferit, sense cap limitació quant al nombre de 
vegades que es pugui emetre la gravació, mentre aquest contracte sigui vigent

 

b)        Remissió de còpies de les gravacions esmentades a l’apartat a) a altres 
entitats de radiodifusió, amb subjecció al que disposa l’article IX

 

c)        Utilització, per a les emissions i retransmissions autoritzades en aquest 
contracte, de gravacions sonores lícitament produïdes per tercers amb destinació 
exclusiva a l’ús privat o domèstic, i de gravacions sonores realitzades lícitament 
per  altres  entitats  de  radiodifusió,  tot  això  de conformitat  amb el  que  preveu 
l’article X

 

2.  L’autorització  concedida  s’entendrà  sense  perjudici  dels  drets  que    corresponguin  als 
artistes,  els  intèrprets  o  els  executants,  als  productors  de  fonogrames  i  de  gravacions 

 



 
Ajuntament de Bellvei

audiovisuals  i  a  les  entitats  de  radiodifusió,  per  la  utilització  de  les  seves  respectives 
prestacions.

3.Especialment, es fa constar que el present contracte no autoritza ENTITAT a:

a)     Realitzar la transformació de qualsevol obra del repertori
 

b)     La transmissió de programes propis o retransmesos, a través de cable per 
operador diferent d’ENTITAT

 

c)     La utilització publicitària de les obres, llevat d’aquelles respecte de les quals 
aquesta  utilització  hagi  estat  expressament  autoritzada  per  l’autor  o  els  seus 
drethavents als productors dels corresponents espais

 

En el cas d’espais publicitaris no produïts per  ENTITAT, aquesta en suspendrà la difusió tan 
aviat com rebi de SGAE l’oportuna prohibició escrita, fundada en la manca d’autorització.

 

4.  A pesar  d  l’autorització  concedida,  SGAE es  reserva  el  dret  de  prohibir  amb  caràcter 
excepcional,  havent  sempre  la  petició  degudament  motivada  dels  titulars  interessats  i  
comunicant.ho per  escrit  a  ENTITAT,  amb la  deguda antelació,  la  difusió de determinades 
obres. Aquesta prohibició tindrà efecte un cop s’hagi rebut la notificació.

 

Article IV.- Forma d’utilització. Dret moral

 

1.-  Les obres del repertori seran utilitzades per ENTITAT en la forma en què es van crear i dins 
del respecte a les bones normes artístiques i tècniques, i al dret moral dels autors, del qual  
SGAE fa reserva expressa.

 

2.-  ENTITAT podrà realitzar en les obres que utilitzi les modificacions exigides   pel mitjà de 
comunicació,  o  per  les  necessitats  de  la  programació.  Aquestes  modificacions  no  podran 
afectar els elements creatius de les obres ni alterar.ne el caràcter, i queda reservat el dret moral  
dels autors.

 

3.-  Les modificacions a què es refereix el  paràgraf  primer d l’apartat  2 d’aquest  article no 
conferiran cap dret d’autor als qui les realitzin, fos quina fos la classe d’aquests treballs.

 

4.-   ENTITAT procurarà  que  les  emissions  de  caràcter  publicitari  s’efectuïn  als  intervals 
naturals de les obres. En tot cas, hi haurà l’adequada separació entre els missatges publicitaris  
i l’emissió de les obres, que haurà de respectar, sense cap excepció, el dret moral de l’autor.

 

5.-   La menció del títol de les obres i del nom dels autors l’efectuarà ENTITAT, anunciant les 
dues  coses  cas  per  cas,  llevat  que les  exigències  tecnicofuncionals  de la  programació  ho 
impedeixi.

 

Article V.- Remuneració. Forma de pagament
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I.-  Cànons de la remuneració

 

1.-  Pels drets d’explotació concedits en l’article III,  ENTITAT satisfarà a             SGAE, 
per cada any natural, els dos cànons que s’estableixen a continuació:

 

a)     Un, en concepte de drets de comunicació (article III. 1.A)

 

                     b)  I l’altre, en concepte de drets de reproducció (article III. 1.B)

 

 

A)    Base dels cànons

2.-   La  base  dels  cànons  estarà  constituïda  pels  ingressos  d’explotació  que  obtingui 
ENTITAT cada any natural.

 

3.-  Es  consideraran  ingressos  d’explotació  les  subvencions  que  rebi  ENTITAT amb 
destinació a l’esmentada explotació, les quotes d’abonats i els ingressos de publicitat. Per 
aquest darrers s’entén l’import total de les quantitats que abonin- o s’obliguin a pagar – els  
anunciants, hi hagi o no interposició d’agències o tercers intermediaris.

 

En  el  cas  de  publicitat  que  no  es  satisfaci  per  mitjà  de  contraprestació  dinerària,  els 
ingressos corresponents a aquests espais es calcularan mitjançant l’aplicació a aquests 
ingressos de la tarifa que es practiqui  més generalment  als anunciants  o agències per  
l’emissió d’espais de característiques anàlogues.

 

B)    Deduccions i bonificacions a la base

a)     Subvencions

  

       4.-  De les subvencions, es deduiran als conceptes següents:

 

a)      Quotes satisfetes per ENTITAT a la Seguretat Social, meritades en el període 
considerat o despeses de doblatge a llengües oficials diferents del castellà, a 
elecció d’ ENTITAT

b)      IVA suportat i  no deduït en la seves declaracions fiscals per  ENTITAT i la 
resta  d’impostos  dels  quals  legalment  sigui  subjecte  passiu  contribuent  i 
satisfets per ENTITAT en l’esmentat període

c)      Costos financers

d)      Amortitzacions

e)      Minusvàlues i depreciacions

f)        Despeses  de  primer  establiment,  si  no  es  tenen  en  compte  a  les 
amortitzacions

g)      Drets meritats a favor de SGAE i els satisfets a altres entitats de gestió
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5.-  A la  quantitat  resultant,  un  cop  practicades  les  deduccions  de  l’apartat         4, 
s’aplicarà una bonificació, en concepte de pèrdues, d’un 33,33%, i sobre la resta, una altra 
bonificació del 25%, en concepte d’entitat cultural, amb fins parcialment no lucratius. 

 

6.-  A pesar de l’apartat anterior, durant els dos primers anys naturals de funcionament  
d’ENTITAT, a la base no es computaran les subvencions.

           

b)     Ingressos publicitaris

 

7.-  De l’import  brut  dels  ingressos  publicitaris  definits  a  l’apartat  3  d’aquest  article,  es 
deduiran les comissions que ENTITAT justifiqui haver satisfet a les agències, intermediaris 
publicitaris,  etc.,  legalment  establerts,  amb  el  límit  del  25%  de  la  quantitat  que  cada 
anunciant hagi abonat o s’hagi obligat a pagar.

 

C)    Tipus de cànon

 

8.- Als ingressos d’explotació definits a l’apartat 3 d’aquest article, una vegada que s’hagin 
practicat, en el seu cas, les deduccions i les bonificacions esmentades als apartats 4 a 7 
del  mateix  article,  s’aplicaran  els  tipus  o  alíquotes  que  s’expressen  a  continuació  en 
cadascun dels anys que s’indiquen:

 

             Anys         Drets de comunicació     Drets de reproducció

  

             1994                    2,9625%                       0,9875%

             1995                    3,225  %                       1,075  % 

                  1996                    3,4875%                       1,1625%

                  1997 i seg.           3,750 %                        1,250 %

 

II.-  Cànons mínims

 

9.-  En cap cas, els imports dels esmentats cànons seran inferiors als mínims següents:

 

a)      Cànon per dret de comunicació: 0,5625 % dels ingressos d’explotació d’ENTITAT 
(definits  a  l’apartat  3  d’aquest  article),  en  l’anualitat  de  què  es  tracti,  sense  cap 
deducció

 

b)     Cànon per dret de reproducció: 0,1875 % de la quantitat sobre la qual s’aplica el 
cànon per dret de comunicació, esmentat a a), sense deducció de cap mena

 

III.-  Forma de pagament
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10,-  Dins  dels  mesos de gener,  abril,  juliol  i  octubre de cada any,  ENTITAT  presentarà a 
SGAE, per cadascun dels seus centres emissors, una liquidació dels cànons meritats durant el  
trimestre anterior, segons el model que s’uneix a aquest document com a Annex 1. I l’import 
resultant d’aquestes liquidacions el satisfarà  ENTITAT, en el domicili de SGAE, en un termini 
que no excedirà dels vint dies següents als mesos esmentats. Aquests pagaments tindran la 
consideració de lliurament a compte dels cànons corresponents a l’anualitat de què es tracti.

 

11.-   Un cop que s’aprovin els comptes de l’exercici, ENTITAT, dins dels vint dies següents a la 
finalització del  mes en què s’hagin aprovat, presentarà a  SGAE,  de la mateixa manera per 
cadascun dels seus centres emissors, una liquidació resum anual, de conformitat amb el model 
unit a aquest document com a Annexen 2. Si, d’aquesta liquidació, en resultes un saldo a favor 
de SGAE, ENTITAT procedirà a abonar.lo immediatament. Si per contra, el saldo fos favorable 
a  ENTITAT, aquesta ho imputarà al primer pagament a compte trimestral que hagi de fer a 
SGAE.

 

12.-   SGAE es reserva la facultat  de comprovar les liquidacions que  ENTITAT  li  presenti  i 
aquesta queda obligada a facilitar a  SGAE la documentació necessària per practicar aquesta 
comprovació i, especialment, la relativa a les deduccions efectuades en les subvencions i els 
ingressos publicitaris.

 

13.-   Interessos de demora. Qualsevol quantitat no satisfeta al venciment produirà un interès 
anual igual que l’interès legal dels diners incrementat en dos punts, que es calcularan dia a dia.  
El mateix interès s’aplicarà a les diferències que es posin de manifest en la comprovació de les 
liquidacions anuals. Aquest interès meritarà des del moment en què caldria haver pagat les 
quantitats  posades  de  manifest  com  a  conseqüència  de  la  comprovació.  ENTITAT podrà 
sol·licitar de SGAE la pràctica de la comprovació de la liquidació resum anual, i  SGAE haurà 
d’iniciar.la dins dels sis mesos següents a la rebuda de la sol·licitud, sota la pena de caducitat 
de la seva facultat de comprovació.

 

14.-   SGAE efectuarà la distribució de les quantitats percebudes d’ENTITAT entre els titulars 
dels drets d’explotació i remuneració de les obres utilitzades per  ENTITAT, d’acord amb les 
normes de repartiment fixades en els seus estatuts, reglament i  acords dels òrgans socials 
competents.

 

Article VI.- Àmbit d’aplicació

 

L’àmbit  territorial  de les emissions i  retransmissions efectuades per  ENTITAT,  a través dels 
centres emissors de titularitat seva, serà el  territori  de la seva comunitat autònoma, amb el 
benentès que es consideren centres diferents als que, des d’un mateix lloc geogràfic, emeten 
en freqüències diferents. A aquest efecte, no es tindran en compte els desbordaments naturals  
dels senyals d’ENTITAT.

 

ENTITAT declara que els centres emissors de titularitat seva són els que consten a l’Annex 3, i 
s’obliga a mantenir.ho al dia.

 

Article VII.- Declaració d’utilitzacions
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1.-  Sense prejudici del que es preveu en el número 2 d’aquest article,     ENTITAT, dins del vint 
primers dies de cada mes, entregarà a SGAE el programa de les obres que hagi utilitzat en les 
emissions de tots els centres de què sigui titular, amb referència a cadascun d’aquests i amb 
les especificacions necessàries perquè  SGAE, prenent com a base aquest programa, pugui 
procedir al repartiment equitatiu dels drets entre els titulars de les obres radiodifoses.  SGAE 
facilitarà a ENTITAT el model corresponent.

 

En  concepte  de  contribució  per  a  la  confecció  correcta  de  les  declaracions,  SGAE es 
compromet  a  sufragar el  50 % de les despeses directes originades per  l’elaboració de les 
declaracions, amb el límit del 2 % de l’import total dels cànons abonables per ENTITAT.

 

2.-  SGAE podrà suspendre l’aplicació del que es disposa en el número anterior i substituir les 
declaracions  d’ENTITAT per  un altre procediment  de recollida d’informació sobre les  obres 
emeses, al qual  ENTITAT s’obliga a prestar la seva màxima col·laboració. En aquest supòsit, 
també quedarà en suspens la contribució  a  què es  refereix  el  paràgraf  segon del  número 
anterior,  amb  el  benentès  que,  del  procediment  al·ludit,  no  se’n  derivin  despeses  per  a 
ENTITAT.

 

3.-  ENTITAT entregarà mensualment a SGAE, en el model que aquesta li faciliti, la llista de les 
gravacions expedides per ENTITAT a altres organismes de radiodifusió, indicant el títol de les 
obres,  els  noms  dels  autors,  de  l’adaptador,  de  l’arreglador  i  de  d’intèrpret,  la  durada 
d’execució,  la  clau,  l’origen  de  la  gravació  utilitzada,  si  escau,  la  data  d’expedició  i  la  
contraprestació  dinerària  que  eventualment  s’hagi  convingut  en  els  casos  previstos  en  el  
número 4 de l’article IX.

 

Article VIII.- Durada

 

Serà  efectiva  des  de  la  data  de  la  signatura  i  la  seva  vigència  s’estendrà,  fins  al  31  de  
desembre del 2019,.

 

Durant  la  vigència  d’aquest  conveni,  els  imports  acordats  no  seran  objecte  de  revisió  i/o 
actualització.

 

Transcorreguts aquests quatre anys, si cap de les parts denuncia el conveni durant els tres 
darrers mesos cada any, aquest s’anirà prorrogant, per acord exprés, per anualitats.

 

Article IX.- Remissió de gravacions a altres entitats de radiodifusió

 

1.-   ENTITAT podrà remetre a altres entitats de radiodifusió les seves pròpies gravacions, amb 
la finalitat que puguin ser utilitzades únicament per a les emissions de l’organisme destinatari.  
Qualsevol altre ús que faci aquest últim, com la reproducció ocasió a tercers de les gravacions, 
queda expressament prohibit.

 

2.-  SGAE es reserva la facultat d’indicar a  ENTITAT els països, la legislació dels quals no 
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reconeix, en benefici dels estrangers, els drets de radiodifusió i reproducció mecànica. També 
es  reserva  la  facultat  de  prohibir  a  ENTITAT l’expedició  de  les  gravacions  a  organismes 
d’aquests països.

 

A l’efecte del que estableix el paràgraf anterior, els països, la legislació dels quals no reconeix,  
en  benefici  dels  estrangers,  els  esmentats  drets  són  els  que  no  estan  vinculats  per  la 
Convenció Universal sobre els Drets d’Autor ni pel Conveni de Berna.

 

3.-   Si l’organisme destinatari de les gravacions és signant, pel que fa al dret de reproducció, 
d’un contracte anàleg a aquest, concertat amb la SGAE o amb una societat de gestió del dret 
de  reproducció  mecànica,  membre  del  Bureau  International  de  Sociétés  Gerant  les  Droits  
d’Enregistrement  et  de  Reproduction  Mécanique  (BIEM),  ENTITAT queda  autoritzada  per 
expedir.li  lliurement  les  seves  gravacions.  SGAE comunicarà  a  ENTITAT la  llista  dels 
organismes exclosos per aquesta disposició i la mantindrà al dia.

 

4.-  Quan no es produïssin cap dels dos supostos previstos en el número anterior,  ENTITAT, 
independentment  de  satisfer  a  SGAE el  cànon  que  s’estipula  a  continuació,  haurà  de 
manifestar a l’organisme destinatari, per escrit i en el moment de l’expedició de cada gravació,  
la prohibició de servir.se d’aquesta gravació per a més d’una sola utilització i la de tot un altre  
ús, com la reproducció o la cessió a tercers.

 

El  cànon a què es refereix el  paràgraf anterior serà del  10 % de la quantitat facturada per 
ENTITAT a l’organisme destinatari,  amb els mínims següents, que s’aplicaran també en els 
casos que no hi hagi contraprestació dinerària a la remissió: 24,04 euros per cada programa 
gravat que no excedeixi de 30 minuts, i 48,08 euros si la durada del programa fos superior a la  
indicada. Aquest mínims es revisaran anualment de forma automàtica, i s’incrementaran en la  
mateixa proporció en què hagi augmentat per a l’esmentat període, l’IPC elaborat per l’INE o 
organisme oficial  que faci  les seves funcions.  Per cada revisió,  es prendrà com a base la 
quantitat que hagi regit per al període immediatament anterior.

 

5.-  Si l’organisme destinatari no observés les limitacions mencionades en aquest article o no 
fes efectiva la remuneració pels drets de radiodifusió deguts en virtut de la seva llei nacional per 
la utilització de les gravacions rebudes d’ENTITAT, aquesta, a petició escrita i fonamentada de 
SGAE, suspendrà l’expedició de les seves gravacions a l’esmentat destinatari, durant el temps 
que ENTITAT i SGAE acordin, i que no serà inferior a sis mesos. SGAE es reserva la facultat 
d’actuar directament contra l’organisme destinatari.

 

6.-  A l’efecte establert en aquest article, s’entendrà per utilització una emissió sense fil per a 
l’audiència  potencial  de  l’organisme  destinatari.  Si  en  un  mateix  país  existissin  diversos 
organismes de radiodifusió,  una  sola  emissió de l’organisme destinatari  podrà,  a  més,  ser 
transmesa també de forma sense fil,  en cadena, simultàniament, pels altres organismes de 
l’esmentat país.

 

7.-  Si  en  el  país  de  l’organisme  destinatari  d’una  gravació  subjecta  a  l’àmbit  d’aplicació 
d’aquest contracte, un tercer i no SGAE 0 altra entitat associada al BIEM és titular del dret de 
reproducció  sobre  l’obra  gravada,  SGAE serà  l’únic  responsable  davant  dels  diversos 
interessats per qualsevol dret o indemnització que els pugui correspondre per aquest concepte. 
No obstant això, SGAE es compromet a promoure la formalització d’acords amb els esmentats 
tercers,  amb  la  finalitat  de  reduir  al  mínim  possible  els  riscos  de  reclamacions  i  facilitar 
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l’explotació de les gravacions a tots els països.

 

Article X.- Utilització de gravacions de tercers

 

1.-  ENTITAT podrà  utilitzar  per  als  fins  autoritzats  en  el  present  contracte,  a  més  de  les 
gravacions  determinades en l’article  III.  1.B.c) d’aquest  contracte,  les  gravacions  sonores  i 
visuals efectuades per tercers en virtut d’un contracte subscrit entre aquells i SGAE o entre els 
esmentats tercers i una societat de gestió del dret de reproducció mecànica associada al BIEM.

 

2.-  ENTITAT també  podrà  utilitzar  gravacions  de  tercers  que  no  reuneixin  les  condicions 
determinades en el  número 1.  Això no obstant,  respecte a  aquestes gravacions,  SGAE es 
reserva  la  facultat  d’indicar  a  ENTITAT els  països  la  legislació  dels  quals  no  reconeix,  en 
benefici dels estrangers, el dret de reproducció mecànica, i la facultat de prohibir.li la importació 
de gravacions procedents dels esmentats països, quan aquest reprodueixin obres el material 
imprès de les quals hagi estat facilitat pels editors o per qui  legítimament posseeixi aquest 
material amb fins exclusivament de lloguer.

 

3.-  A l’efecte del que s’estableix en el numero anterior, els països la legislació del  qual no 
reconeix, en benefici dels estrangers, l’esmentat dret de reproducció mecànica són els que no 
estan vinculats per la Convenció Universal sobre els Drets d’Autor ni pel Conveni de Berna.

 

Article XI.- Clàusula de part més afavorida

 

ENTITAT podrà reivindicar amb efecte immediat el benefici de qualsevol condició, de fet o de 
dret,  continguda  en  els  contractes  que  SGAE concerti  amb  entitats  de  radiodifusió  per  a 
l’explotació de les obres del repertori en les modalitats previstes en aquest contracte, quan sigui 
més beneficiosa que la que s’hagi convingut aquí.

 

Per  a  l’aplicació  del  que  estableix  el  paràgraf  anterior,  queda  entès  que  tota  condició 
considerada com a més avantatjosa serà inseparable  de qualsevol  altra  que li  serveixi  de 
compensació.

 

Totes dues parts llegeixen el present contracte, que s’estén per duplicat i, trobant-lo conforme, 
el signen al lloc i la data indicats al principi.

 

Article XII.- Extinció del conveni 

Sens perjudici del que es disposa en el pacte anterior, aquest conveni s’extingirà de manera  
anticipada per alguna de les causes següents:

 

a) Per incompliment per alguna de les parts de les obligacions pactades en aquest conveni.

b) Pel mutu acord.

c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.

d) Per qualsevol altra causa prevista a la normativa que és d’aplicació a aquest
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conveni.

 

Article XIII.- Règim jurídic

Aquest conveni es regeix per les seves clàusules; per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya;  per  la  resta  de 
legislació de règim local i administrativa, i per la legislació sectorial corresponent, i també, per a 
resoldre'n els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, pels principis de la legislació sobre 
contractes del sector públic.

 

Article XIV.- Jurisdicció

El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.

Els compareixents troben conforme el present document i el signen per duplicat, en el lloc i en 
la data que s’ha indicat en el encapçalament.

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huerta dient que, les despeses son les mateixes

El Secretari dona un aclariment al respecte. 

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor: 11 corresponent als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del  
PSC.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

5.- APROVACIÓ SI ESCAU, FESTES LOCALS PER L’ANY 2020 (EXP. 694/2019)

El secretari dóna lectura del següent:

El  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  de  la  mà  del  Consell  de  Relacions 
Laborals, en sessió plenària del passat 24 d’abril, va aprovar la proposta de festes laborals per  
a  l’any  2020  a  Catalunya.  En  breu,  sortirà  publicada  l’Ordre  al  DOGC;  mentrestant  ens 
sol·liciten  que  comuniquem  les  dues  festes  locals  per  a  l’any  2020,  retribuïdes  i  no 
recuperables,

 Amb tot, per l’any 2020 els dies més idonis per disfrutar de les festes locals pròpies seran el 18 
de maig de 2020 i el 17 d’agost de 2020.

 Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 30 de maig de 2019, es proposa al 
Ple, el següent

 ACORD:

 Primer.- Aprovar que les dues festes locals del municipi de Bellvei per l’any 2020, siguin els  
dies el 18 de maig de 2020 i el 17 d’agost de 2020.

 Segon.- Comunicar l’acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 Tercer.- Publicar-ho al web de l’ajuntament un cop aprovat pel Departament de Treball, Afers  
Socials i Famílies.

En no fer ús de la paraula cap regidor l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el següent  
resultat:
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Vots a favor: 11 corresponent als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del  
PSC.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

6.- APROVACIÓ SI ESCAU, CREACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT 
DE BELLVEI I D’APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ A INSCRIURE AL MATEIX. 
(EXP. 696/2019)

El secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

1.- El passat dia 25 de maig de 2019 va finalitzar el mandat polític municipal corresponent al 
període 2015-2019, tal i com es desprèn de l’article 42.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de  
juny,  del  Règim  Electoral  General,  sens  perjudici  de  la  continuació  dels  membres  de  la 
Corporació en les seves funcions únicament per a l’administració ordinària fins a la constitució 
del  nou  Consistori  que  sorgirà  de  les  eleccions  celebrades  el  dia  26  de  maig  de  2019,  
constitució que tindrà lloc en sessió Plenària el proper dissabte dia 15 de juny de 2019, a les 
12:00 hores, al Centre Cívic La Patronal

2.-  Una de les obligacions dels càrrecs electes -que han de complir  abans de la presa de 
possessió, en ocasió del  cessament i  al  final  del  mandat, així  com quan es modifiquin les  
circumstàncies  de  fet-  és  efectuar  les  següents  declaracions,  que  s’inscriuran  al  Registre 
d’Interessos de l’Ajuntament:

· Declaració d’incompatibilitats i activitats que li proporcionen o li poden proporcionar ingressos 
econòmics

· Declaració de béns i patrimoni.

Aquestes declaracions es formularan d’acord amb els models aprovats pel Ple i, d’acord amb la

normativa  de  Transparència,  Accés  a  la  Informació  Pública  i  Bon  Govern,  aquestes 
declaracions són públiques. En aquest sentit, la Declaració d’incompatibilitats i ingressos es 
penjarà íntegrament, mentre que es presentarà una Declaració addicional simplificada de Béns 
i  Patrimoni,  que  serà  la  que  es  penjarà  al  Portal  de  Transparència  o  Seu  Electrònica  de 
l’Ajuntament.

 

FONAMENTS DE DRET

1.- Normativa aplicable

La normativa reguladora d’aquesta matèria es troba, essencialment, a les següents normes:

- Article 75.7 i .8 i DA 15a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim

Local (en endavant, LRBRL).

- Article 163 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Articles 1.h), 2 i 8 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la

Informació Pública i Bon govern.

- Articles 3, 4 i 56 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la

Informació Pública i Bon Govern.
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- Normativa en matèria de protecció de dades.

2.- Regulació material

D’acord amb la normativa anterior:

· El Registre d’Interessos és un Registre que es constitueix a cada Corporació on s’inscriuen les 
declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que tenen obligació de fer-ho, sobre 
les seves possibles causes d’incompatibilitat, activitats econòmiques i béns patrimonials.

· El Registre d’Interessos està sota la responsabilitat directa del President de la Corporació o 
membre en qui delegui.

·  Les declaracions s’han de dur a termes abans de la presa de possessió, amb ocasió del 
cessament, al final del mandat i quan es modifiquin les circumstàncies de fet.

Aquests Registres es poden convertir en una simple declaració testimonial si no es concreten i 
regulen qüestions com els efectes de la negativa a declarar o a actualitzar les declaracions, o 
garantir el compliment de la declaració final al moment del cessament. La normativa no fixa les  
conseqüències de l’incompliment d’aquest deure i per això és convenient completar la regulació 
de la falta o mancança de dades a través de Reglament Orgànic Municipal o d’altra normativa  
de desenvolupament de l’Entitat Local.

S’ha de precisar que està absolutament garantida la presentació de les declaracions dels/de les 
regidors/es al constituir-se la Corporació i a l’inici del mandat, ja que l’article 75.7 de la LRBRL 
ha de posar-se en relació amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del  
Règim  Electoral  General,  que  estableix  que  per  tal  d’adquirir  la  plena  condició  dels  seus 
càrrecs, els/les regidors/es, a banda de jurar-lo o prometre’l, hauran de complimentar la resta 
de  requisits  exigits  per  les  lleis  o  reglaments;  en  conseqüència,  tots  els  membres  de  les 
Corporacions  locals  estan  obligats  a  formular,  abans  de  la  presa  de  possessió,  les 
corresponents declaracions. La Junta Electoral Central, en reiterats acords, ha determinat que 
la falta de presentació de les declaracions d’interessos impedeix als/les regidors/es prendre 
possessió del càrrec. Però, no hi ha cap precepte que reguli els efecte de no fer-ho al finalitzar 
el  seu  mandat  o  quan variïn  les  circumstàncies,  ni  la  possible  utilització  de mitjans  per  a 
obligar-los/les.

· Les declaracions s’efectuaran segons els models aprovats pel  Ple i  seran signades per la 
persona  interessada  i  per  la  Secretària  de  la  Corporació,  en  la  seva  qualitat  de fedatària 
pública. La signatura de la Secretària limitarà la seva eficàcia a la data de la declaració i a què 
la signatura de la persona declarant és l’autèntica o ha estat posada en la seva presència.

Mai la funció fedatària podrà referir-se a la veracitat d’allò declara.

Les declaracions s’han de fer públiques, ometent, però, tota referència a dades personals de la  
persona declarant, llevat del seu nom i càrrec, i la data d’accés o cessament al càrrec. En el  
cas de la declaració de béns, s’ometran les dades relatives a la localització concreta dels béns 
immobles, amb la finalitat de garantir la privacitat i seguretat de les persones titulars.

En aquest sentit, serà necessària la posada en marxa del Portal de Transparència Corporatiu,  
com a mitjà per donar compliment a l’obligació de publicitat i  transparència de l’activitat de 
l’Administració  Pública,  o  disposar,  mentre  no  estigui  implantat,  la  publicació  de  les 
declaracions a la Seu Electrònica.

Vist  el  dictamen favorable  de la  Comissió Informativa del  passat  30  de maig de 2019,  es 
proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD:

Primer.- Crear el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Bellvei, dividit en dues Seccions: 
Secció1a – Activitats i Secció 2a – Béns Patrimonials per la legislatura 2019-2023.

Segon.- Aprovar  els  següents  models  de  declaració  que  hauran  de  presentar  els  càrrecs 
electes i que s’hauran d’inscriure al Registre d’Interessos, els quals s’adjunten com a Annex al 
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present acord:

· Declaració d’incompatibilitats i activitats que li proporcionen o li poden proporcionar ingressos 
econòmics.

· Declaració de béns i patrimoni.

·  Declaració  de béns  i  patrimoni  simplificada  a  efectes  de  la  seva  publicació  al  Portal  de 
Transparència o Seu Electrònica.

Tercer.-  Delegar  a  l’Alcaldia-Presidència  la  facultat  d’aprovar  unes  Instruccions  de 
funcionament del Registre d’Interessos.

Quart.- Disposar que el Secretari  General de la Corporació serà l’encarregada de la direcció, 
custòdia i gestió del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Bellvei 

Cinquè.- Fer  públics els presents acords, mitjançant la seva publicació al  BOPB, al  Taulell  
d’Edictes i a la web Municipal.

Sisè.-  Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi  a la via administrativa, poden 
interposar-se els recursos següents:

· Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el  
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord 
amb els  articles  8,  25 i  46 de la Llei  29/1998, de 13 de juliol,  reguladora de la jurisdicció  
contenciosa administrativa.

· Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, 
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 122 i 
123  de  la  Llei  39/2015,  de  l’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  publiques,  i  77  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  Règim  Jurídic  i  de 
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar  
de  l’endemà  de  la  seva  presentació  no  se  us  ha  notificat  la  seva  resolució.  El  termini 
d’interposició del recurs contenciós administratiu serà, només en aquest supòsit, de sis mesos, 
a comptar de l’endemà de la data en què s’entengui produïda la desestimació presumpta del  
primer.

· Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.

En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el següent  
resultat:

Vots a favor: 11 corresponent als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del  
PSC.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

I no havent més assumptes que tractar, l’Alcalde en funcions dóna per acabada la sessió quan 
són les dinou hores i vint-i-tres minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el  
que s’ha tractat  i  dels  acords  adoptats  s’estén aquest  document  que un cop  aprovat  serà 
transcrit al llibre d’actes oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local 
vigent. 

 

Com secretari de la corporació en dono fe.

L’alcalde en funcions                                                           El secretari interventor 
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