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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 

FORMULO 

La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’article 105.4 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, per a ser contestada per escrit 
en un termini màxim d’un mes. 

Antecedents 

Durant el passat mes de febrer uns comercials ens va dedicar a visitar centeners de petits 
comerços de la nostra població, en nom d’una entitat privada anomenada SGAE (Sociedad 
General de Autores de Espanya). La intenció era detecta qualsevol mena d’aparell, ja fos 
ràdio, equip musical o televisió, a l’interior de l’establiment per tal d’aplicar una tarifa 
recaptatòria, sense cap criteri a l’hora de valorar la finalitat de l’esmentat aparell ni el seu ús 
real. 

Ara aquests els locals estan rebent una carta on l’esmentada entitat els convida a fer efectiu 
un pagament que oscil.la entre 50€ i 250€ al trimestre depenent del tipus de local i aparells.  
La indignació per indefensió jurídica davant d’aquesta situació ha creat certa alarma entre 
els establiments receptors de la missiva. 

Som conscients que l’Ajuntament no té capacitat per intervenir en aquest afer, ja que està 
fora de la seva competència. No obstant això, sí que té competències en el foment i 
protecció del comerç local i de proximitat. 

Per aquest motiu formulem les següents  

Preguntes 

1. Té coneixement el govern local de les inspeccions? 

2. Han rebut el govern local queixes de comerciants, i en cas afirmatiu, quantes? 

3. Té previst el govern local algun servei d'assessorament específic per a aquest tema? 

Gavà, 25 de maig de 2016 

Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
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