ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DELS DOMENYS
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Ordre: 24
Data: 21 de desembre de 2015
Horari: De les 19.18 hores a les 19.30 hores
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament
Assistents:
MAGÍ PALLARÈS MORGADES, alcalde
XAVIER VONA CASANELLA, primer tinent d’alcalde
MARC PALAU MORGADES, segon tinent d’alcalde
ALBERT CARRERAS CARALT, tercer tinent d’alcalde
Són convidats a la Junta de Govern Local els regidors M. Josepa Roig Batet i Montserrat Osorio Vicente,
amb veu però sense vot.
Ordre del dia
1.- Aprovació de l’acta anterior.
2.- Propostes de l’alcaldia.
2.1 Canvi de nom de nínxols del cementiri municipal. (Exp. 6/2015)
2.2 Contracte de subministrament de 5 desfibril·ladors per a instal·lar en diferents punts del
municipi. (Exp. 228/2015)
2.3 Contracte de manteniment de 5 equips de cardioprotecció. (Exp. 227/2015)
2.4 Conveni amb la Xarxa Audiovisual Local. (Exp. 208/2015)
2.5 Liquidació deute amb l’Ajuntament de l’Arboç per les despeses de tècnics i educadors
ambientals per al foment, desenvolupament i gestió tècnica conjunt del servei de recollida dels
residus sòlids urbans mitjançant el sistema “porta a porta”. (Exp. 258/2009)
3.- Propostes de la regidoria d’Urbanisme i Territori.
3.1 Subvenció per a promoure la millora i embelliment dels habitatges. (Exp. 106/2015)
3.2 Renovació per a la instal·lació d’una parada de fruita i verdura. (Exp. 94/2015)
3.3 Renovació per a la instal·lació d’una parada de roba. (Exp. 94/2015)
3.4 Devolució d’avals d’obres.
4.- Propostes de la regidoria d’Ensenyament.
4.1 Subvencions transport escolar 2015-2016 a diferents famílies del municipi. (Exp. 186/2015)
5.- Propostes de la regidoria de Promoció Econòmica.
5.1 Aprovació del Calendari fiscal pel 2016.
5.2 Aprovació de factures.
6. Propostes de la Regidoria de Cultura.
6.1 Conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament.
(Exp. 226/2015)
Actua com a secretari interventor Manel Pahissa Casas.
Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament la Junta de Govern
Local, i l’alcalde declara oberta la sessió.

Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l’acta anterior.
L’alcalde obre la sessió i pregunta als regidors si han de fer alguna observació o rectificació a l’acta
anterior.
S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.
2.- Propostes de l’alcaldia.
2.1 Canvi de nom de nínxols del cementiri municipal. (Exp. 6/2015)
2.1.1 Identificació de l’expedient
NÚM. D'EXPEDIENT:
SOL·LICITANT:
DATA SOL·LICITUD:
CONCEPTE:

Exp. 6/2015
9 de desembre de 2015
Canvi de nom del nínxol 7 del Bloc de Santa Isabel

Antecedents
El senyor
, sol·licita amb data 9 de desembre de 2015 el canvi de nom del nínxol 7 del
Bloc de Santa Isabel del cementiri municipal.
Un cop examinada la documentació aportada i d'acord amb l’Ordenança fiscal núm. 9 que regula la
taxa de cementiri municipal, en l'article 6è. Base i quota tributària pel qual es modifica la taxa per la
tramitació del canvi de titular d’un nínxol del cementiri municipal i la seva concessió, expedició i
renovació de títols i despeses d’enterrament.
Proposo
Primer. Concedir la titularitat del nínxol 7 del Bloc de Santa Isabel del cementiri municipal, a nom del
senyor
.
Els beneficiaris/es del nínxol 7 del Bloc de Santa Isabel després de la defunció del/a seu/va titular
seran:
Sra.
Sra.
Segon. El preu a pagar d’acord amb la ordenança reguladora de la taxa pel cementiri serà el següent:
CONCEPTE
- Canvi de nom del nínxol 7 del Bloc de Santa Isabel
TOTAL

IMPORT
19,00 €
19,00 €

Tercer. Comunicar la present resolució als interessats i a la Funerària Selva, S.L.
Quart. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquesta resolució.
S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.
2.1.2 Identificació de l’expedient
NÚM. D'EXPEDIENT:
SOL·LICITANT:
DATA SOL·LICITUD:

Exp. 6/2015
15 de desembre de 2015

CONCEPTE:

Canvi de nom del nínxol 495

Antecedents
La senyora
, sol·licita amb data 15 de desembre de 2015 el canvi de nom del nínxol 495
del cementiri municipal.
Un cop examinada la documentació aportada i d'acord amb l’Ordenança fiscal núm. 9 que regula la
taxa de cementiri municipal, en l'article 6è. Base i quota tributària pel qual es modifica la taxa per la
tramitació del canvi de titular d’un nínxol del cementiri municipal i la seva concessió, expedició i
renovació de títols i despeses d’enterrament.
Proposo
Primer. Concedir la titularitat del nínxol 495 del cementiri municipal, a nom de la senyora Josefa Andreu
Juncosa.
Els beneficiaris/es del nínxol 495 després de la defunció del/a seu/va titular seran:
Sr.
Sr.
Segon. El preu a pagar d’acord amb la ordenança reguladora de la taxa pel cementiri serà el següent:
CONCEPTE
- Canvi de nom del nínxol 495
TOTAL

IMPORT
19,00 €
19,00 €

Tercer. Comunicar la present resolució als interessats i a la Funerària Selva, S.L.
Quart. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquesta resolució.
S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.
2.2 Contracte de subministrament de 5 desfibril·ladors per a instal·lar en diferents punts del
municipi. (Exp. 228/2015)
1. Identificació de l’expedient
Núm. Expedient:
Assumpte:

228/2015
Contracte menor

2. Antecedents
2.1L’Ajuntament creu necessari instal·lar 5 desfibril·ladors en diferents punts del municipi, per això
encarregat a l’empresa CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, SL, l’elaboració d’un pressupost.

ha

2.2 Aquesta empresa ha presentat una oferta corresponent a la instal·lació de 5 desfibril·ladors, 5
vitrines amb alarma i un curs de formació per a 8 persones.
El total del pressupost ascendeix a 9.525,00 € més 1.496,25 € d’IVA, en total 11.021,25 €.
2.3 Aquesta empresa disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a la
prestació d’aquest servei.
2.4 Atès que a la partida 312-62307 del pressupost 2015, existeix consignació pressupostària per fer
front a la despesa.
2.5 Atès que d’acord amb l’art. 111 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 3/2011, la
tramitació de l’expedient en els contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la

incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que estableixin les
normes de desplegament d’aquesta Llei.
2.6 Atès l’article 88 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 3/2011, segons el qual
l’import màxim de contracte menor per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de 17.999,00 € (exempt d’IVA).
2.7 Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic 3/2011en què és competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros. Tanmateix,
per resolució del Decret d’Alcaldia núm. 121/2011 de 16 de juny de 2011, es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
3. Proposta
Es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor a favor de CARDIOSOS GLOBAL
PROTECTION, SL per import de 9.525,00 € més 1.496,25 € d’IVA, en total 11.021,25 €, en concepte
d’adquisició de 5 desfibril·ladors per al municipi.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada recepcionat i acceptat, com a
formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar la despesa per atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb
càrrec a la partida 312-62307 del pressupost 2015.
Tercer.A) No hi haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B).- No hi ha cap garantia definitiva ni provisional (art. 83 de la Llei de contractes del Sector Públic)
Quart.- Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquest acord.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta de Govern Local.
2.3 Contracte de manteniment de 5 equips de cardioprotecció (Exp. 227/2015).
1. Identificació de l’expedient
Núm. Expedient:
Assumpte:

227/2015
Contracte menor

2. Antecedents
2.1 L’Ajuntament ha encarregat a l’empresa CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, SL l’adquisició de 5
desfibril·ladors que s’ubicaran en diferents llocs del municipi, per aquest motiu és necessari contractar el
seu manteniment.
2.2 CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, SL ha presentat una oferta corresponent a una quota anual
durant 4 anys que ascendeix a un import de 544,50 € (IVA inclòs), en el que s’inclou:
 Revisió anual de l’aparell per part d’un tècnic.
 Certificació mèdica del correcte funcionament de l’aparell.
 Substitució temporal de l’aparell en cas d’avaria i fins la seva reparació.

2.3 Aquesta empresa disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a la
prestació d’aquest servei.
2.4 Atès que a la partida 231-22727 del pressupost 2015, existeix consignació pressupostària per fer
front a la despesa.
2.5 Atès que d’acord amb l’art. 111 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 3/2011, la
tramitació de l’expedient en els contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que estableixin les
normes de desplegament d’aquesta Llei.
2.6 Atès l’article 88 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 3/2011, segons el qual
l’import màxim de contracte menor per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de 17.999,00 € (exempt d’IVA).
2.7 Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic 3/2011en què és competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros. Tanmateix,
per resolució del Decret d’Alcaldia núm. 121/2011 de 16 de juny de 2011, es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
3. Proposta
Es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor a favor de CARDIOSOS GLOBAL
PROTECTION, SL per import de 450,00 € més 94,50 € d’IVA, en total 544,50 €.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada recepcionat i acceptat, com a
formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar la despesa per atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb
càrrec a la partida 231-22727 del pressupost 2015.
Tercer.A) No hi haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B).- No hi ha cap garantia definitiva ni provisional (art. 83 de la Llei de contractes del Sector Públic)
Quart.- Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquest acord.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta de Govern Local.
2.4 Conveni amb la Xarxa Audiovisual Local (Exp. 208/2015).
Identificació de l’expedient
Expedient:
Assumpte:

208/2015
Conveni amb la Xarxa Audiovisual Local

Antecedents
S’ha presentat el model de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Jaume i la Xarxa
Audiovisual Local per regular les condicions de producció, cessió i emissió de l’obra radiofònica
anomenada DOMENYS INFORMACIÓ.

El conveni es transcriu literalment:
REUNITS
D’una banda, la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL, amb CIF
i domicili a Barcelona
(08028), Travessera de les Corts, núm. 131-159, Recinte Maternitat - Pavelló Cambó, representada pel
Sr. Xavier Escribà i Vivó, com a Gerent de la mateixa, segons escriptura de nomenament de càrrec,
autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Antoni Rosselló i Mestre, de data 12 de març de 2013, amb
número de protocol 670.
De l’altra, L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS, amb CIF
i domicili social
a Pl. Joan Roig núm. 1, 43713 Sant Jaume dels Domenys, representat pel Sr. Magí Pallarès i Morgades,
com a Alcalde del mateix, nomenat en sessió plenària de l’Ajuntament de data 13 de juny de 2015.
Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a contractar i obligar-se i
MANIFESTEN
I.- Que la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil limitada de
capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei públic de
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb aquest objectiu, gestiona
La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació
local.
II.- Que el Consell d’Administració de la XAL aprovà, en data 23 de maig de 2013, el Protocol General
dels Serveis de la XAL (en endavant, el Protocol General) publicat al BOPB de data 10 de juny de 2013 i
al DOGC núm. 6400 de 19 de juny de 2013, amb l’objecte de desenvolupar el seu objecte social, i
concretament fixar el desplegament estructurat i l’enunciació dels objectius estratègics, dels àmbits de
suport i obligacions assumides per la XAL i les diferents entitats que s’adhereixin al Protocol General. El
Protocol General ha estat modificat pel Consell d’Administració de la XAL en sessió de data 29 de gener
de 2015 i publicat al BOPB de data 11 de març de 2015.
III.- Que les emissores locals de municipis amb una població inferior als 10.000 habitants sovint no
disposen d'una estructura professional suficient per produir continguts propis, motiu pel qual la XAL va
decidir incentivar la producció de continguts propis per part d'aquestes entitats.
IV.- Que L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS (en endavant, l’ENTITAT) és una entitat
pública adherida al Protocol General dels Serveis de la XAL que gestiona la ràdio municipal DOMENYS
RÀDIO (en endavant, la PRODUCTORA) i ha presentat a la XAL un projecte de producció radiofònica
que reuneix els requisits exigits per la XAL per tal de dur a terme aquesta col·laboració.
V.- Que d’acord amb l’anterior, ambdues parts acorden la formalització del present contracte de
producció, en base a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte.
1. El present contracte té per objecte regular les condicions de producció, cessió i emissió d’una obra
radiofònica anomenada “DOMENYS INFORMACIÓ” (en endavant, el PROGRAMA), amb les següents
característiques i d’acord amb el projecte presentat per la PRODUCTRA que s’adjunta com a annex:
−
−
−
−
−

Format i temàtica: EL PROGRAMA és un informatiu diari amb notícies, entrevistes i reportatges
relacionats amb el municipi i el Baix Penedès.
Temporada d’emissió: 2016.
Periodicitat: diària.
Nombre de programes: 365
Durada del programa: 30 minuts, aproximadament.

−
−

Cost total de la coproducció: 25.000.-€, més l’IVA del 21%.
Aportació econòmica de la XAL a la coproducció: 20.000.-€, més l’IVA del 21%.

Així mateix, és objecte del present contracte la cessió dels drets de propietat intel·lectual corresponents a
la realització del PROGRAMA.
2. El PROGRAMA es realitza per a ser inclòs en la programació de La Xarxa, amb independència dels
canals, mitjans o suports utilitzats per a la seva difusió. En conseqüència, podrà ser emès per cadascuna
de les entitats adherides a La Xarxa, segons criteri i necessitats de la XAL i respectant l’acordat per la
XAL amb les diverses entitats.
SEGONA. Condicions generals de producció.
1.Les prestacions objecte d’aquest contracte s’hauran d’executar plenament durant l’exercici 2016,
s’enregistrarà als estudis de LA PRODUCTORA i es lliurarà a través de la plataforma sindicada de la
XAL.
2. Atès el caràcter essencialment d’actualitat del producte radiofònic produït, l’hora i dia d’emissió
assignat al PROGRAMA podrà ser modificat, sense previ avís, segons les necessitats i els criteris
informatius, fins i tot estant el PROGRAMA en antena.
3. Correspon a LA PRODUCTORA fer-se càrrec dels serveis i prestacions de direcció, conducció i
locució, redacció, guionització, producció, documentació i tots aquells que se'n derivin per a l’elaboració i
emissió del PROGRAMA, els quals prestarà amb el seu propi personal i/o col·laboradors els quals duran
a terme les tasques assignades sota les directrius de la persona responsable de la direcció/conducció
del PROGRAMA.
4. Sense perjudici de l’anterior, LA PRODUCTORA, assumirà, mitjançant el seu equip (i en coordinació
amb els responsables de l’àrea digital de la XAL), les tasques d’actualització diària i manteniment dels
continguts del PROGRAMA a Internet (web, bloc, xarxes socials, etc.) que se’n derivin o siguin inherents
a la seva producció audiovisual. Aquestes tasques comportaran la introducció de les previsions de
continguts, el manteniment de la ràdio a la carta amb explicitació dels continguts de cada fitxer d’àudio,
l’elaboració d’informació per a la seva difusió, el manteniment actiu de la interacció amb els oients, la
difusió dels continguts a través de les xarxes socials del PROGRAMA, la pujada de fotos, vídeos o altres
formats de continguts relacionats amb el PROGRAMA, la presentació d’enquestes i fòrums i la
incorporació de links recomanats. Tot l’anterior, a fi i efecte de proporcionar la millor informació i
promoció del PROGRAMA.
5. Així mateix, aniran a càrrec de LA PRODUCTORA les següents despeses:
− Les despeses ocasionades per tasques de producció: premsa, altres materials de documentació i
arxiu, missatgeria, obsequis a l’audiència, lloguer i/o ús d'estudis, d'equipaments i/o de material tècnic i
tecnològic de qualsevol tipus (inclosos els telèfons mòbils per a ús del personal aportat per LA
PRODUCTORA), en tant no sigui aportat per la XAL, d’acord amb el previst en l’apartat 3 anterior.
− Les despeses ocasionades per tasques de col·laboració: atenció als convidats, taxis i altres despeses
de desplaçament, premis i obsequis i, en general, tota classe de dietes i serveis adreçats o requerits pels
col·laboradors, convidats i personal aportat per LA PRODUCTORA.
6. LA PRODUCTORA es compromet a que les persones que aporta i que conformen l’equip del
PROGRAMA no realitzin per a qualsevol altre mitjà del mateix sector una producció audiovisual d’igual o
anàloga naturalesa, ni amb el mateix títol, concurrent o en competència, amb la que és objecte del
present contracte. Aquest compromís serà vigent mentre el PROGRAMA formi part de la programació de
La Xarxa i durant els dotze mesos posteriors a la seva finalització. En cas que LA PRODUCTORA tingui
interès en realitzar una producció audiovisual d’igual o anàloga naturalesa, amb el mateix títol o similar,
haurà d’indemnitzar a la XAL amb un import equivalent al 75% del percebut per LA PRODUCTORA
durant els darrers dotze mesos de relació amb la XAL.

7. LA PRODUCTORA s'obliga a mantenir la XAL informada de qualsevol modificació substancial que
pugui afectar a la producció del PROGRAMA. La XAL, així mateix, podrà requerir en qualsevol moment
a la PRODUCTORA que justifiqui que el PROGRAMA s'està executant d'acord amb la descripció del
presentada a la XAL i haurà de posar a disposició de la XAL els materials produïts. En cas
d'incompliment la XAL podrà rescindir el contracte.
TERCERA. Autonomia.
La relació contractual derivada del present contracte és una relació purament mercantil, per la qual cosa
LA PRODUCTORA conserva plenament la seva independència d’actuació i organització.
Tot el personal que executi les prestacions contractades dependrà únicament de LA PRODUCTORA a
tots els efectes, no produint-se en cap cas entre la XAL i aquest personal les obligacions pròpies d’una
relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena.
QUARTA. Vigència.
Amb independència de les estipulacions relatives als drets de propietat intel·lectual, aquest contracte
entrarà en vigor a la data de la seva signatura i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2016.
CINQUENA. Promoció i publicitat
1. La XAL podrà contractar espais publicitaris per a la seva inclusió en el PROGRAMA, dins els límits
legalment establerts, i podrà celebrar també contractes de patrocini, d’acord amb el que disposa l’article
24 de la Llei General de Publicitat. Si fos el cas, el conductor del PROGRAMA haurà d’esmentar, en el
decurs del mateix, les empreses anunciants i patrocinadores en els termes que s’estableixin en els
corresponents contractes de difusió publicitària i de patrocini formalitzats entre la XAL i les empreses
anunciants.
2. En qualsevol cas LA PRODUCTORA no podrà acordar la inserció de publicitat o patrocini, ni arribar a
acords de col·laboració promocionals amb tercers sense la prèvia autorització de la XAL.
SISENA. Drets d’explotació.
1. Les parts tindran la consideració de coproductores del PROGRAMA en la proporció corresponent a
les aportacions econòmiques realitzades per cadascuna en el desenvolupament de l’objecte del present
contracte.
2. LA PRODUCTORA cedeix a la XAL i aquesta adquireix, en exclusiva i amb facultat de cessió a
tercers, durant el màxim temps de protecció establert per la legislació vigent i per a la seva explotació en
qualsevol país del món, per qualsevol mitjà o canal de difusió, tots els drets d'explotació (i de forma
especial, els de comunicació pública, transformació, reproducció i distribució, inclosos el subtitulat o
doblatge a qualsevol idioma) que eventualment li poguessin correspondre sobre el PROGRAMA i la
totalitat dels seus components creatius.
3. LA PRODUCTORA declara i està en disposició d’acreditar que compta amb les autoritzacions i
cessions de drets d’autor que corresponguin a tercers, de qualsevol obra preexistent i original (guió,
argument, música o de qualsevol tipus) que d’alguna forma s’hagi incorporat al PROGRAMA. Igualment,
LA PRODUCTORA s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit les autoritzacions i cessions de drets d’autor
que corresponguin al personal que li presti els serveis relacionats amb l’objecte d’aquest contracte.
4. En qualsevol cas, es presumirà que LA PRODUCTORA ha adquirit en exclusiva els drets pertinents i
amb facultat de cessió a tercers, essent en conseqüència responsable en exclusiva, davant de qualsevol
reivindicació o reclamació judicial o extrajudicial que pogués presentar-se per tercers, hagin o no
participat directament en la realització de la producció.

5. Així mateix, LA PRODUCTORA ha de comptar amb la cessió i/o autorització dels drets d’explotació de
la imatge i nom (i els que se’n deriven del seu ús) de les persones que li prestin serveis relacionats amb
el present contracte, amb fins acreditatius, promocionals i/o publicitaris de la XAL/LA XARXA, i com a
conseqüència de la seva col·laboració professional.
6. Tot l’anterior, per a un àmbit territorial universal i durant el temps màxim de vigència que la legislació
permet per a l’explotació dels drets.
7. LA PRODUCTORA lliurarà a la XAL, si aquesta li ho sol·licita, còpia de la documentació que acrediti
les cessions i/o autoritzacions de drets efectuades al seu favor.
8. La XAL, com a titular per tant de tots els drets d'explotació sobre el PROGRAMA, el podrà promoure i
comercialitzar, de forma exclusiva per si mateixa o fent ús de la facultat de cessió a tercers, com
consideri més convenient, mitjançant qualsevol tipus de comunicació pública, difusió i/o transmissió
(analògica o digital), gratuïta o amb contraprestació, a través de ràdio, satèl·lit o cable, televisió, Internet,
xarxes socials, cinema, vídeo, DVD, telefonia mòbil i en qualsevol suport o format, procediment tècnic o
sistema d’explotació existent al mercat.
9. L’import total del contracte inclourà expressament, a més de la remuneració pels serveis contractats,
tota remuneració que, en concepte de drets d’autor o altres drets de Propietat Intel·lectual, industrial i
imatge, correspongui als respectius autors i/o titulars per la seva cessió a la XAL.
SETENA. Imatge corporativa
1. El PROGRAMA serà identificat sempre i a tots els efectes com a programació de La Xarxa, sense
perjudici del reconeixement dels drets morals que corresponguin als autors i/o a LA PRODUCTORA. En
qualsevol cas, la marca La Xarxa figurarà sempre en qualsevol tipus de promoció i haurà d’aparèixer, de
forma única, en tots els micròfons o suports identificatius de qualsevol tipus utilitzats per a la producció
del PROGRAMA.
2. Als efectes d’imatge pública i corporativa, en el desenvolupament de la seva activitat professional, el
personal aportat per LA PRODUCTORA serà identificat sempre com a personal de La Xarxa, sense
perjudici del reconeixement de la relació laboral que els uneix amb LA PRODUCTORA.
VUITENA. Contraprestacions econòmiques
1. LA PRODUCTORA percebrà, com a import d’aquest contracte, una quantitat total de VINT MIL
EUROS (20.000.-€), més l’IVA del 21%.
Els imports deguts seran satisfets mensualment, de forma proporcional. LA PRODUCTORA emetrà una
factura mensual amb indicació de l’import i l’IVA a aplicar. Els imports s’abonaran prèvia presentació de
factura a la XAL, a 30 dies de la data de recepció de la factura sempre i quan aquesta hagi estat
presentada abans del dia 10 del mes següent al del servei objecte de contractació. S’estableix el dia 5
com a únic dia de pagament mensual. En la factura es desglossarà l’import corresponent a l’IVA.
2. L’import total del contracte suposa que LA PRODUCTORA assumirà totes les despeses,
retribucions i costos de qualsevol tipus que origini la contractació dels mitjans humans, materials i
tècnics necessaris per a la realització de la producció, incloent totes les retribucions de drets d’autor i
d’imatge, propietat intel·lectual o industrial, de la pròpia productora o del autors/titulars dels drets,
amb total responsabilitat de les seves obligacions de caràcter laboral, civil, mercantil i fiscal. LA
PRODUCTORA en cap cas podrà, per tant, exigir el pagament de quantitats addicionals per la
producció, cessió i lliurament del PROGRAMA en les condicions estipulades. Queda exclosa de
forma expressa d’aquesta obligació, la remuneració derivada per la comunicació pública del
PROGRAMA, que serà directament satisfeta per la XAL o, en el seu cas, per les televisions
adherides, a les entitats de gestió de drets corresponents i, posteriorment, liquidada per aquestes als
seus legítims creditors.
3. La PRODUCTORA ha declarat i acreditat trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions
fiscals i laborals que l’habiliten per a la realització de l’activitat professional objecte del present contracte.

NOVENA. Cessió.
LA PRODUCTORA no podrà cedir els drets i obligacions derivats del present contracte, llevat
d’autorització expressa de la XAL. En el cas de que la XAL autoritzi l’esmentada cessió, LA
PRODUCTORA serà responsable de fer conèixer al tercer les condicions previstes en aquest document
les quals seran vinculants per a les parts.
DESENA. Notificacions.
Per la producció, realització i coordinació del present contracte i tot allò que se’n derivi, seran
interlocutors habituals de les parts els respectius coordinadors dels departaments d’Informatius. A
aquests efectes les parts designen les següents adreces de correu: LA PRODUCTORA:
domenysradiofm@gmail.com / la XAL: tmiedes@laxarxa.com
Com a domicili de notificacions, correspondència i facturació s’estableixen els que figuren a
l’encapçalament d’aquest contracte. En especial seran vàlides les comunicacions realitzades per correu
electrònic. A aquests afectes LA PRODUCTORA designa com a adreça per a qualsevol comunicació
relacionada amb aquest contracte l’adreça de correu electrònic domenysradiofm@gmail.com / la
XAL l’adreça administracio@laxarxa.com.
DOTZENA. Resolució del contracte.
1. Són causes de resolució general del contracte les següents:
a) El venciment del termini de vigència establert.
b) El mutu acord d’ambdues parts.
c) La renúncia unilateral i anticipada de qualsevol d’elles, mitjançant comunicació prèvia, per escrit,
amb un preavís mínim d’un (1) mes respecte la data en la que es pretengui la seva finalització.
d) A opció de la part complidora, l’incompliment de qualsevol de les obligacions que legal o
contractualment corresponen a l’altra part.
2. Són causes de resolució unilateral del contracte, per part de la XAL, les següents:
a) La manca d’adequació per part de LA PRODUCTORA respecte de la qualitat tècnica, artística i
lingüística del PROGRAMA, d’acord amb l’establert en el present contracte.
b) La manca de dotació pressupostària que no permeti fer efectiva la despesa derivada del
contracte.
3. La resolució del contracte no tindrà efectes sobre els continguts audiovisuals efectivament lliurats i els
drets d’explotació cedits i la contraprestació econòmica a satisfer pels mateixos.
4. LA PRODUCTORA s’obliga a incloure les condicions de resolució del contracte abans reflectides en
tots els contractes tècnics i artístics que formalitzi amb tercers per la producció del PROGRAMA. En cas
de no fer-ho, i en qualsevol cas, la XAL no serà responsable davant cap reclamació de tercers afectats
per l’exercici de les facultats de resolució contemplades.
TRETZENA. Validesa del contracte.
El present contracte constitueix expressió completa i exclusiva del que ha estat acordat entre les parts, i
substitueix totes les propostes orals o escrites, i qualsevol altra comunicació existent entre ambdues amb
anterioritat a la data actual.
La declaració de nul·litat total o parcial d’alguna de les seves clàusules, que no sigui de naturalesa
essencial per a l’existència del mateix, serà tinguda per no posada, sense que això invalidi o afecti de
cap forma a la resta de clàusules i pactes, i sense perjudici de la voluntat de les parts d’esmenar les
referides clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i l’objectiu del contracte.

CATORZENA. Protecció de dades.
1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció Dades de Caràcter Personal i
la normativa que la desenvolupa, la XAL informa en aquest acte a LA PRODUCTORA de la incorporació
de les seves dades personals a un fitxer de la seva titularitat. Així mateix s’informa que la finalitat del
tractament i recollida de les dades serà la gestió i execució del contracte, així com la gestió econòmica,
comptable i fiscal, la gestió de proveïdors, la gestió administrativa i la gestió de l’històric de relacions
comercials.
2. La XAL garanteix a LA PRODUCTORA l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
a les dades facilitades, en els termes recollits en la llei de protecció dades, per a la qual cosa podrà
dirigir-se, per escrit, a la XAL al següent domicili: Travessera de les Corts, núm. 131-159, Pavelló
Cambó, Recinte de la Maternitat, 08028 Barcelona, o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic:
serveisjuridics@laxarxa.com.
La persona responsable del fitxer ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat dels fitxers,
obligant-se a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar les dades d’acord amb les finalitats del fitxer.
3. LA PRODUCTORA garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i
autenticitat de les dades personals proporcionades i es comprometen a mantenir-les degudament
actualitzades.
QUINZENA. Legislació i jurisdicció aplicable.
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà pel seu clausulat i les normes mercantils i civils
aplicables als de la seva naturalesa.
Per a la resolució de les seves diferències i controvèrsies, les parts renuncien expressament als seus
furs, i se sotmeten voluntàriament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en el lloc i la
data de l’encapçalament.
Xavier Escribà i Vivó
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Magí Pallarès i Morgades
AJUNTAMENT DE SANT
JAUME DELS DOMENYS

Proposta
Primer. Aprovar el conveni anteriorment redactat.
Segon. Comunicar aquest acord a la Xarxa Audiovisual Local.
Tercer. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquest acord.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta de Govern Local.
2.5 Liquidació deute amb l’Ajuntament de l’Arboç per les despeses de tècnics i educadors
ambientals per al foment, desenvolupament i gestió tècnica conjunt del servei de recollida dels
residus sòlids urbans mitjançant el sistema “porta a porta”. (Exp. 258/2009)
1. Identificació de l’expedient
Núm. expedient
Assumpte

2. Antecedents

258/2009
Liquidació deute amb l’Ajuntament de l’Arboç despeses de tècnics i educadors ambientals per
al foment, desenvolupament i gestió tècnica conjunt del servei de recollida dels residus sòlids
urbans mitjançant el sistema “porta a porta”.

Atès que per Decret d’Alcaldia 24/2010 de data 5 de febrer del 2010 es va ratificar el Conveni de
col·laboració interadministrativa entre els municipis de l’Arboç, Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del
Penedès”.
Atès que, per Decret d’Alcaldia número 25/2010 es ratifica l’acord de col·laboració entre els municipis de
l’Arboç, Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès, per a promoure i impulsar polítiques
ambientals i territorials comunes.
Atès que aquesta dos decrets d’Alcaldia van ser ratificar pel Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29
de març del 2010.
Atès que, per acord del Ple en sessió ordinària celebrada el dia 24 d’octubre del 2011 es va aprovar la
resolució del conveni de col·laboració entre els municipis de l’Arboç, Sant Jaume dels Domenys i la
Bisbal del Penedès pel qual es constituïda un equip tècnic per portar a terme tota la gestió tècnics dels
serveis de recollida de residus sòlids urbans mitjançant el sistema “porta a porta”.
Vist la documentació que consta a l’expedient de les despeses dels tècnics compartits s’està bleix un
saldo creditor a favor de l’Ajuntament de l’Arboç de liquidació de personal corresponent a l’Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys per un import de 2.148,04 euros a 31 del de desembre del 2011.
3. Proposta
Primer. Aprovar la despesa de 2.148,01 euros de liquidació de personal corresponent a l’Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys a 31 de desembre del 2011 a l’Ajuntament de l’Arboç corresponent a les
despeses de tècnics compartits la gestió tècnics dels serveis de recollida de residus sòlids urbans
mitjançant el sistema “porta a porta”.
Segon. Aplicar la despeses a la partida pressupostària 170.22700 del pressupost de l’exercici 2015.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de l’Arboç amb indicació de recursos.
Quart. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquest acord.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta de Govern Local.
3.- Propostes de la regidoria d’Urbanisme i Territori.
3.1 Subvenció per a promoure la millora i embelliment dels habitatges. (Exp. 106/2015)
Identificació de l’expedient
Núm. expedient:
Tema:

Exp. 106/2015
Subvenció façanes

Fonaments de dret
D'acord amb les sol·licituds presentades dins el segon semestre de l’any 2015, per a l'atorgament de la
subvenció per a promoure la millora i embelliment dels habitatges de Sant Jaume dels Domenys
presentades en aquest Ajuntament per les persones que més endavant es relacionen.
D'acord amb l'ordenança reguladora establerta per aquesta convocatòria de subvencions.
Atès l’informe favorable del tècnic urbanístic municipal en relació a les instàncies presentades.
Proposta
Primer. Atorgar les subvencions següents:
Nom i cognoms

DNI

Adreça

Import

dades bancàries

60 €
60 €
60 €
150 €
160 €

El facilitat per l’interessat
El facilitat per l’interessat
El facilitat per l’interessat
El facilitat per l’interessat
El facilitat per l’interessat

Segons l’art. 5 punt d) de les bases per a l’atorgament de la subvenció, l’import de la subvenció serà com
a màxim el 50% de la quantitat de les factures o justificants presentats.
Segon. Abans de realitzar-se l’ingrés de l’ajut, es comprovarà que el beneficiari no té cap deute pendent
amb l’Ajuntament i en cas de què existeixi, caldrà que l’interessat presenti el justificant del pagament en
un termini de 15 dies hàbils per tal de fer efectiu l’ingrés de la subvenció, sinó s’entendrà que es desisteix
la subvenció.
Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades.
Quart. Facultar a l'alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquesta resolució.
S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.
3.2 Renovació per a la instal·lació d’una parada de fruita i verdura. (Exp. 94/2015)
Identificació de l’expedient
Núm. expedient:
Titular:
Descripció:

Exp. 94/2015
Renovació per a la instal·lació d’una parada de fruita i verdura

Antecedents
D'acord amb la sol·licitud de llicència municipal formulada en aquest Ajuntament per les persones que a
continuació es detallen.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement i proposat el seu atorgament, de
conformitat amb l’ordenança fiscal número 16.
Proposta
Es proposa a la Junta de Govern Local,
Primer. Atorgar les següents llicències municipals i aprovar la liquidació de les taxes:
DATA ENTRADA

17 de desembre de 2015

NÚM. EXP.

Exp. 94/2015

TITULAR

DESCRIPCIÓ

Renovació per a la instal·lació d’una parada de fruita i verdura

SITUACIÓ

Plaça de Sant Jaume

DIES AUTORITZATS

Tots els dijous de cada mes del 7 de gener al 29 de desembre de 2016 inclosos.

VIGÈNCIA

29/12/2016
Per la renovació o baixa d’aquesta ha d’anar acompanyada de la sol·licitud prèvia de
OBSERVACIONS
l’interessat.
TAXA (Segons l'Ordenança fiscal núm. 16, art 5è) 6 € x 51 dies
306,00 €
TOTAL

306,00 €

Segon. Subjectar la llicència atorgada en el punt anterior, als condicionants que s’estableixen en la
llicència que figura en cada expedient.
Tercer. Comunicar la present resolució a la persona interessada.

Quart. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquesta resolució.
S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.

3.3 Renovació per a la instal·lació d’una parada de roba. (Exp. 94/2015)
Identificació de l’expedient
Núm. expedient:
Titular:
Descripció:

Exp. 94/2015
Renovació per a la instal·lació d’una parada de roba

Antecedents
D'acord amb la sol·licitud de llicència municipal formulada en aquest Ajuntament per les persones que a
continuació es detallen.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement i proposat el seu atorgament, de
conformitat amb l’ordenança fiscal número 16.
Proposta
Es proposa a la Junta de Govern Local,
Primer. Atorgar les següents llicències municipals i aprovar la liquidació de les taxes:
DATA ENTRADA

17 de desembre de 2015

TITULAR

NÚM. EXP.

Exp. 94/2015

DESCRIPCIÓ

Renovació per a la instal·lació d’una parada roba

SITUACIÓ

Plaça de Sant Jaume

DIES AUTORITZATS

Tots els dijous de cada mes del 7 de gener al 30 de juny de 2016 inclosos.

VIGÈNCIA

30/06/2016
Per la renovació o baixa d’aquesta ha d’anar acompanyada de la sol·licitud prèvia de
OBSERVACIONS
l’interessat.
TAXA (Segons l'Ordenança fiscal núm. 16, art 5è) 6 € x 26 dies
156,00 €
TOTAL

156,00 €

Segon. Subjectar la llicència atorgada en el punt anterior, als condicionants que s’estableixen en la
llicència que figura en cada expedient.
Tercer. Comunicar la present resolució a la persona interessada.
Quart. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquesta resolució.
S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.
3.4 Devolució d’avals d’obres
Identificació de l’expedient
NÚM. D'EXPEDIENT
SOL·LICITANT
DADES I IMPORT DE L'AVAL
CONCEPTE DE L'OBRA

OMA 5/2014
Dipositats 300,00 en data 5/6/2014 i 300,00 € en data 13/4/2006, al compte
d’avals de Cellers Domenys en concepte d’aval de l’obra.
Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat

SITUACIÓ DE L'OBRA

Antecedents de fet
En data 9 de novembre de 2015, el Sr.
, sol·licita la devolució de l’aval dipositat en concepte
de l’obra per a la construcció d’un habitatge al carrer
.
L’informe de secretaria diu que a la comptabilitat figura consignada l’import a retornar com a garantia de
l’aval dipositat pel titular de l’obra.
En aquesta intervenció no hi ha antecedents negatius que aconsellin la retenció de la garantia, per la
qual cosa, i d'acord amb l'informe favorable dels serveis tècnics, s’informa favorablement la seva
cancel·lació.
Proposta
Primer. Retornar l’aval de l’obra per import de 600,00 € dipositats a nom d’ al número de compte facilitat.
Segon. Comunicar la present resolució a la persona interessada.
Tercer. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquest acord.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta de Govern Local.
4.- Propostes de la regidoria d’Ensenyament.
4.1 Subvencions transport escolar 2015-2016 a diferents famílies del municipi. (Exp. 186/2015)
Identificació de l’expedient
Expedient:
Assumpte:

186/2015
Subvencions transport escolar 2015-2016 a diferents famílies del municipi

Antecedents
Segons la Ordenança municipal núm. 9 reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions pel
transport escolar intramunicipal diu:
“La tarifa establerta pel Consell Comarcal del Baix Penedès pel curs 2015-2016 mensual és el següent
T01
T02
T03
DD

Trimestral
Títol de transport ordinari
Si la família o nucli de convivència té dos fills utilitzant el servei
Si la família o nucli de convivència té tres fills o més utilitzant el servei
Despeses devolució rebuts

Euros
30,00
25,00
20,00
10,00

Aquestes tarifes caldrà afegir el corresponent IVA vigent en cada moment. Actualment és el 10%
La quantitat que abonarà l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys pel curs escolar 2015-2016 serà el
següent:
Un fill usuari del servei: 27 euros trimestrals
Dos fills usuaris del servei: 48 euros trimestrals
Tres fills usuaris del servei: 54 euros trimestrals”
Durant els mesos de octubre a desembre de 2015 les famílies que han presentat la justificació del
pagament corresponent al primer trimestre del curs són:
FAMILIA

IMPORT A INGRESSAR
27,00 €

48,00 €
27,00 €
27,00 €
54,00 €

Proposta
Primer. Atorgar la subvenció anteriorment relacionada a les famílies que han presentat el justificant
corresponent al primer trimestre del curs 2015-2016.
Segon. Ordenar el pagament de la mateixa al número de compte facilitat en cada cas.
Tercer. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquest acord.
S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.
5.- Propostes de la regidoria de Promoció Econòmica.
5.1 Aprovació del Calendari fiscal pel 2016.
Antecedents
L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha d’establir el calendari de recaptació per a l’exercici 2016
dels diferents impostos i tributs municipals,
Proposta
Primer.- Aprovar el següent calendari de Pagament dels tributs i de la resta d'ingressos de dret públic
per a l'exercici 2016, dels que s'ha delegat a Base- Gestió d’ingressos de la Diputació de Tarragona
la gestió del cobrament dins del termini de pagament en voluntària és, previs els tràmits legals
oportuns, el següent:
CONCEPTE
600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECANICA

PERÍODE
1

Cobrament pel banc
733 - OCUPACIO DOMINI PUBLC (GUALS)
501 - IBI RÚSTICA
503 - BI CARACT ESPECIALS
010 - IAE

PERÍODE PROPOSAT
28/03/2016 – 30/05/2016
15/04/2016

1
1
1
1

28/03/2016 – 30/05/2016
30/06/2016 – 01/09/2016
30/06/2016 – 01/09/2016
29/07/2016 – 29/09/2016

560 - TAXA ESCOMBRARIES

29/04/2016 – 30/06/2016

1r. Pagament

Quota fraccionada 50% domiciliats
Quota 100% dels no domiciliats

23/06/2016

2n. Pagament

2a. Quota fraccionada 50% dels domiciliats

16/08/2016

500 - IBI URBANA

28/03/2016 – 30/05/2016

1r. Pagament

Quota fraccionada 25% dels domiciliats fraccionats
100% quota no domiciliats
100% quota domiciliats no fraccionats

16/05/2016

2n. Pagament

2a. Quota fraccionada 25% domiciliats fraccionats

15/07/2016

3r. Pagament

3a. Quota fraccionada 25% domiciliats fraccionats

15/09/2016

4t.Pagament

4t. Quota fraccionada 25% domiciliats fraccionats

10/10/2016

Segon.- Que un cop vençuts els terminis assenyalats s'iniciarà el període executiu per a la recaptació
dels rebuts pendents de pagament, la qual es realitzarà així mateix per la Diputació de Tarragona.
Tercer.- Donar trasllat del calendari aprovat a la Diputació de Tarragona pels efectes escaients.
S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.
5.2 Aprovació de factures.
Núm. expedient:

Aprovació de factures JGL 21/12/2015

Vist la relació de factures per un import de 47.025,48 € per aplicació pressupostària de l’exercici 2015.
Vist els articles 183, 184, 185, 186, 187, 188 i 189 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la secció primera del Capítol III (Articles del 52 al 78) del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
desplega el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Vist l’article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Proposta
Primer.- Aprovar la fase ADO (autorització, disposició i reconeixement de la despesa) de la relació de
factures per un import de 47.025,48 € per aplicació pressupostària de l’exercici 2015.
Segon.- Notificar el present acord al Servei d’Intervenció als efectes escaients.
Tercer. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquest acord.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta de Govern Local.
6. Propostes de la Regidoria de Cultura
6.1 Conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament
(Exp. 226/2015)
1. Identificació de l’expedient
Núm. expedient
Assumpte

226/2015
Conveni de col·laboració entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament per a
la projecció de l’òpera de La Bohème el 8/7/2016.

2. Antecedents
L’Ajuntament té la voluntat de difondre la cultura musical al municipi, i donat que la Fundació del Gran
Teatre del Liceu vol posar a l’abast de tothom l’òpera, s’ha cregut convenient organitzar pel dia 8 de juliol
de 2016 l’espectacle “Liceu a la fresca” consistent en la projecció de l’òpera “La Bohème”.
Per a la celebració de l’acte, s’ha cregut convenient redactar un conveni en el que s’inclouen les
clàusules que regiran la celebració de l’espectacle.
El conveni es transcriu literalment:

CONVENI DE COL.LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL
LICEU I L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS
Barcelona,
REUNITS
D’una banda, el senyor Roger Guasch i Soler, amb D.N.I. núm.
, en qualitat de Director
General de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, amb NIF
i domicili a La
Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en virtut de l’escriptura de poder atorgada davant el notari de
Barcelona Sr.
en data 8 d’octubre de 2013, i amb número de protocol 1.795. En endavant, el
LICEU.
De l’altra part, el senyor Magí Pallarès i Morgades, en la seva qualitat d’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i domicili a la plaça Joan Roig, núm. 2. En endavant,
l’Ajuntament.
Reconeixent-se mútuament la capacitat requerida per atorgar el present conveni de col·laboració.
MANIFESTEN
I.- Que el LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal finalitat de la qual és
promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura
musical operística a tot el territori de Catalunya.
II.- Que l’any 2007 el LICEU va iniciar el projecte “Liceu a la platja” consistent en projectar en una
pantalla de grans dimensions situada a la platja de la Barceloneta l’òpera que s’estava representant al
Liceu aquella mateixa nit. Després de l’èxit obtingut, el LICEU vol estendre aquesta iniciativa a altres
indrets de Catalunya per tal de posar l’òpera a l’abast de tothom, sense limitacions econòmiques ni
geogràfiques.
III.- Que l’Ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent de les activitats artístiques i
de la cultura, està interessat en participar en aquesta iniciativa per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans
del seu municipi que hi estiguin interessats, de forma gratuïta.
VI.- Que, amb aquesta finalitat, ambdues institucions decideixen atorgar un conveni de col·laboració
cultural d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
El LICEU, en tant que promotor, i l’Ajuntament, en tant que organitzador, col·laboraran amb la finalitat
d’executar l’espectacle “Liceu a la fresca” consistent en la projecció de l’òpera “La bohème”, de G.
Puccini, que es representarà al Gran Teatre del Liceu.
La projecció es farà el divendres, dia 8 de juliol de 2016, a les 22h aproximadament, segons el
repartiment que s’indica a la fitxa artística adjunta (Annex I).
La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i simultàniament a la pantalla
de grans dimensions que l’Ajuntament instal·larà en el seu municipi.
Segona. Compromisos del LICEU.
El LICEU, com a promotor del projecte “Liceu a la fresca”, es compromet a:
1. Dur a terme la representació de la funció de “La bohème” programada pel dia 8 de juliol de 2016, a
les 20h i enregistrar-la.

2. El mateix dia, emetre en diferit l’enregistrament de la funció, en alta definició, a través del canal 33 de
Televisió de Catalunya. L’Ajuntament podrà agafar la senyal directe d’antena.
3. Subscriure un conveni amb Televisió de Catalunya per la realització de l’emissió esmentada i coordinar a tots els Ajuntaments que participin en el projecte.
4. Assumir el cost dels drets de propietat intel·lectual de tots els artistes i executants.
5. Col·laborar amb els tècnics de l’Ajuntament amb l’assessorament i definició de les necessitats tècniques per tal que es pugui fer la projecció a la pantalla que s’instal·larà en el lloc del municipi que decideixi l’Ajuntament.
Tercera. Compromisos de l’Ajuntament.
L’Ajuntament, com a organitzador de la projecció en el seu municipi, es compromet a:
1. Tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un acte en un indret del seu municipi que decidirà, obert a tota la ciutadania i sense cobrar preu d’entrada.
2. Instal·lar una infraestructura a l’emplaçament escollit i aportar el material de vídeo i àudio necessaris
per la retransmissió.
3. Aportar les cadires i tot el material que sigui necessari per facilitar l’assistència del públic a la projecció de l’òpera.
4. Aportar els mitjans humans per l’organització de l’acte.
5. Controlar la seguretat de les instal·lacions, que es respecti l’aforament màxim, i vetllar per la seguretat i higiene dels espectadors.
6. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos d’aquest espectacle públic.
7. Complir i fer complir la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectables públics, així com el
seu reglament aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost.
Quarta. Gratuïtat del conveni
Aquest conveni té caràcter gratuït. Cada part assumirà el cost de la seva col·laboració sense que pugui
repercutir a l’altra cap import, llevat que s’hagi convingut expressament el contrari.
Cinquena. Drets de propietat intel·lectual i industrial.
Aquest contracte no es pot entendre de cap manera com una cessió o concessió de drets de propietat
intel·lectual i industrial, segons el que correspongui, en relació a la informació, les dades o els
coneixements que una part pot proporcionar a l’altra i que poden ser susceptibles d’explotació, segons el
que disposa la normativa aplicable de la propietat intel·lectual i de la propietat industrial. Les llicències o
cessions de drets de propietat intel·lectual i industrial només es poden conferir de manera expressa en
un contracte o conveni específic.
Sisena. Comunicació
Correspon a l’Ajuntament difondre l’acte per tots els mitjans que consideri pertinents, per tal que sigui un
èxit d’assistència de públic. El Liceu posarà a la seva disposició continguts per generar els materials
sobre la producció operística per facilitar la promoció i comunicació de l’espectacle. El Liceu haurà de
donar el vist-i-plau de tots els elements promocionals d’aquest esdeveniment.
En l’apartat de crèdits dels materials publicitaris que l’ajuntament decideixi editar s’hi reproduirà la fitxa
artística de l’Annex I, i es farà constar expressament que “Liceu a la fresca” és una iniciativa promoguda
pel Gran Teatre del Liceu.
Setena. No constitució de vincle o societat entre les parts.
El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap altra classe de
vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que figuren en la redacció del seu
text, i a elles limiten les responsabilitats respectives.
Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb tercers durant la
vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altra i al mateix conveni.

Entre l’Ajuntament i el LICEU no existeix cap mena de relació de solidaritat o subsidiarietat, i cada una
respon de forma individual i exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa en aquest
conveni.
Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en el futur el present
document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol forma associativa admesa legalment.
Vuitena. Modificacions de l’acord.
El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix qualsevol comunicació o
document de data anterior en relació al seu objecte.
Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida ha de ser signada per
ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que és una esmena o addenda del present
conveni.
Novena. Rescissió.
Seran causes de resolució, a més de la finalització del termini convingut, el mutu acord de les parts.
Desena. Transmissió de drets i obligacions.
Cap de les parts podrà cedir totalment o parcialment els seus drets i obligacions derivats d’aquest acord
sense el consentiment exprés, previ i escrit de l’altra.
Onzena. Jurisdicció.
Per a qualsevol divergència fruit de la interpretació o l’aplicació d’aquest conveni les parts, amb renúncia
al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.
I en senyal de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la
data indicats a l’encapçalament.
Per la Fundació del
Gran Teatre del Liceu

Per l’Ajuntament

Roger Guasch i Soler
Director General

Magí Pallarès i Morgades
Alcalde- President

Proposta
Primer. Aprovar el conveni anteriorment redactat.
Segon. Comunicar aquest acord a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
Tercer. Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents relacionats amb aquest acord.
S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta de Govern Local.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari interventor, aquesta acta.

