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CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 11 de
febrer de 2016, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deIs tennes que resulten
de l'aprovació de l'acta corresp,:ment, com s'establix en l'artic1e 206 del Reial Decret 2568/1986
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim
Jurídic deIs Entitats Locals:
"
CONVENI AMB LA BANDA DE MÚSICA DE L'AGRUPACIÓ ARTISTICMUSICAL SANTA CECILIA DE BELLREGUARD 2016

Donat compte de la proposta de conveni presentada per la regidora de Cultura amb l'Agrupació
Artístic-Musical Santa Cecília de Bellreguard.
Donat que, l'Ajuntament de Bellreguard desitja promoure la cultura en totes les seues
manifestacions, tant directament com indirectament mitjanc;ant institucions privades locals.
Donat que, l'Ajuntament de Bellreguard reconeix l'activitat de l'Agrupació Artístic-Musical
Santa Cecília de Bellreguard, que engloba, entre altres, l'escola d'educands i la banda de música.
Vist que, l'Ajuntament de Bellreguard vol ajudar a potenciar la tasca de l'Agrupació ArtísticMusical Santa Cecília de Bellreguard, mitjanyant la fonnalització d'un conveni de prestació de
serveis per la Banda de Música de l'Agrupació.
Vist que, ha estat redactada la proposta de Conveni a subscriure amb l'Agrupació ArtísticMusical Santa Cecília per a 2016 la qual cosa suposa per a l'Ajuntament una consignació
pressupostaria de 13.625,00€ amb carrec a les partides pressupostaries del pressupost de 2016.
La Junta de Govem Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l' Alcaldia de
data 15 dejuny de 2015, ACORDA:
PRIMER.
Donar aprovació al conveni de prestació de serveis per la banda de musica de
l'Agrupació Artístic-Musical Santa Cecília de Bellreguard amb subjecció a les condicions que a
l'annex es transcriuen.
SEGON.

Facultar al Sr. alcalde per a subscriure aquest Conveni.

TERCER.
convenio

Comprometre al Pressupost la quantitat de 13.625,00€ corresponent a aquest

QUART.
Que es done trasllat d'aquest acord al President de l'Agrupació Artístic-Musical
Santa Cecília de Bellreguard.
ANNEX

CONVENI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PER LA BANDA DE MUSICA DE L'AGRUPACIÓ
ARTISTIC-MUSICAL SANTA CECÍLIA DE BELLREGUARD. ANY 2016
Bellreguard, _ _ _ _ de _ _ _de 2016.
REUNITS a l'Ajuntament de Bellreguard, d'una part JOAN MARCO PASTOR Alcalde de l'Ajuntament, i de
l'altra MIQUEL ESCRIVA GREGORI, President de l'Agrupació Artístic-Musical "Santa Cecília de
Bellreguard" .

EXPOSEN:
Primer.
L'Ajuntament de Bellreguard desitja promoure la cultura en totes les seues manifestacions,
tant directament com indirecta a través de les institucions privades locals.
Segon.
L'Ajuntament de Bellreguard reconeíx l'activítat de l'Agrupació Artístic-Musical Santa Cecília
de Bellreguard, que engloba, entre altres, l'escola d'educands, la banda de música i la banda juvenil
Tercer.
L'Ajuntament de Bellreguard vol ajudar a potenciar la tasca de l'Agrupació Artístico-Musical
Santa Cecília de Bellreguard, mitjan<¡:ant la formalització d'un conveni de prestació de serveis per la Banda de
Música de l'Agrupació.
Quart.
El Sr. Alcalde, Joan Marco Pastor, representa a l'Ajuntament en l'acte d'atorgament d'aquest
conveni, segons l'acord adoptat a l'efecte.
Cinque.
Les dues parts compareíxents es reconeíxen amb capacitat legal suficient per a contractar i
adquirir-ne l'obligació, i amb aquesta finalitat,

ACORDEN:
A)
L'Agrupació Artístic-Musical Santa Cecilia de Bellreguard es compromet a prestar els serveis de la
banda de Música, amb tots el números que consta, per als actes organitzats per l'Ajuntament de Bellreguard,
amb motiu de les festivítats que a continuació s'indiquen:
a) Festivitat de Reis (05 de gener)
b) Festivitat de Camestoltes (06 de febrer)
c) Festivítat de Sant Vicent (Combregar) (04 d'abril)
d) Festivítat del Corpus Christi (cercavíles i actes religiosos) (29 de maig)
e) Festes Majors de Bellreguard. (del 17 al 24 de setembre)
f) Concerts:
23 de mar<¡: concert Música Religiosa
23 de juliol concert Músics Solistes
06 d'agost concert d'estiu
23 de desembre concert de Nadal
g) Qualsevol típus d'actuací6 que en un moment detennínat siga sol'licitat en temps i forma per part
de l' ajuntament.
B)
Com a contraprestació económica pels serveis prestats, citats al paragraf anterior, l'Ajuntament de
Bellreguard es compromet a pagar a l'Agrupació Artístic-Musical Santa Cecília de Bellreguard, amb carrec als
pressupostos, la quantitat 8.000,00 euros, que s'expressa en els tennínis que s'hi indiquen, aíxi com els costos
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deIs programes I cartells que anuncIen els concerts.
-La quantitat de 2.650,00 euros quan es signe aquest Convení,
-La quantitat de 2,650,00 euros després de la Festivítat de Corpus Christi.
-La quantitat de 2.700,00 euros després de la Celebracíó de les Festes Majors de Bellreguard

C)

L'Ajuntament reconeix la labor formativa de l'Escola d'Educants de l'Agrupació Artistic-Musica1 Santa
Cecilia de Bellreguard i li concedeix una subvenció 5.625,00 euros.

D)
L'Ajuntament de Bellreguard pagara a l'Agrupació Artístic-Musical Santa Cecilia de Bellreguard
l'import de l'esmentada subvenció en les quanties i terminis que tot seguít s'indiquen:
- La quantitat de 1.875,00 euros quan es finne aquest convení.
- La quantitat de 1.875,00 euros després de la celebració de la festivitat del Corpus Christi.
- La quantitat de 1.875,00 euros el dia 01 de juliol de 2016.
E)
L'Agrupació Artistic-Musical Santa Cecília de Bellreguard haura de presentar a l'Ajuntament la
justificació d'haver realitzat les actuacions assenyalades. L'Ajuntament e,s reserva el d.ret de rescindir totalment
o parcial aquest conveni, sense que ayó supose dret a cap indemnítzació a l'Agrupació Artistic-Musical Santa
Cecília de Bellreguard.

1 com a prova de tot el que s'hi expressa, signen el present document les dues parts que hi compareixen, en
doble exemplar, amb una sola finalitat, alUoc i a la data que s'hi indiquen.
L'ALCALDE

1, perque cons e, estenc aquesta certificació,
Bellreguard, dotze de febrer de dos mil setze.

EL PRESIDENT
Mique1 Escriva Gregori

1

plau del Sr. Alcalde,

