Soci/a núm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONTRACTE DE GESTIÓ*

Girona, .............. de .................................... de 201.....

REUNITS:
D'una part el Sr./Sra. .................................................................................................................... ,
major d'edat, amb domicili a ...................................................................................................... ,
c/ ...................................................................... núm. ........... i amb NIF .......................................
I d'una altra part la Sra. ANNA FRANCO I MILLAN, major d'edat, amb domicili a Salt, c/ Pau
Casals,12 i amb NIF 40.324.026-N

INTERVENEN:
El Sr./Sra. ....................................................................................................................................... ,
en el seu propi nom i dret. En endavant ASSOCIAT/DA.
La Sra. ANNA FRANCO I MILLAN que actua com a gerent de les cooperatives MÚSICS DE
GIRONA, SCCL, CIF F-17459991 i MÚSICS DE CATALUNYA, SCCL, CIF F-17678640, ambdues
domiciliades a Girona, c/ Joaquim Vayreda, 65, entl D, en endavant COOPERATIVES.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per
subscriure el present contracte i,

EXPOSEN:
I.- Que l'ASSOCIAT/DA es dedica habitualment a l'exercici d'activitats artístiques com a músic.
II.- Que les COOPERATIVES tenen per objecte social la coordinació i organització d'espectacles
musicals de tot tipus, amb participació exclusiva dels socis/sòcies.
III.- Que tenint l'ASSOCIAT/DA la condició de membre de les esmentades COOPERATIVES,
ambdues parts regulen pel present contracte les relacions que d'ara endavant mantindran
en base als següents:

PACTES:
PRIMER.- Les COOPERATIVES es comprometen a facilitar als associats/des els serveis que
estableixen els seus Estatuts, que tots els signants declaren conèixer, obligant-se a complirlos
amb diligència, juntament amb els acords adoptats en Assemblees de les Cooperatives o per
qualsevol òrgan rector de les mateixes. En especial, les COOPERATIVES es comprometen a
realitzar la gestió de cobrament de les retribucions a percebre pels associats/des, segons les
actuacions musicals efectuades.
SEGON.- L'ASSOCIAT/DA s'obliga a satisfer a les COOPERATIVES, en els terminis previstos, tots
els pagaments derivats de la seva relació amb les mateixes.
TERCER.- L'ASSOCIAT/DA es compromet a notificar de forma fefaent a les COOPERATIVES
qualsevol canvi en la seva situació laboral o fiscal i a no demanar responsabilitats ni emprendre accions contra aquestes COOPERATIVES per qualsevol situació anòmala o perjudicial per a
ell, derivada de l'incompliment d'aquest tràmit.
Així mateix, l'ASSOCIAT/DA es compromet a informar per escrit qualsevol canvi de domicili o
telèfon de contacte.
QUART.- S'entén que les COOPERATIVES no tenen la responsabilitat de concertar actuacions
per als associats; són els associats els qui convindran directament amb els organitzadors totes
les condicions de cada actuació. Els associats respondran davant dels organitzadors de la
correcta realització de l'activitat artística contractada, de l'aplicació de la diligència específica
a les seves aptituds artístiques i, en general, de l'observació dels deures professionals que els
corresponen. Les COOPERATIVES no seran responsables de l'impagament de les retribucions
per part dels organitzadors, ja que s'entén que els ASSOCIATS/DES tenen totes les facultats per
establir les condicions generals de contractació.
Així mateix, els ASSOCIATS/DES reconeixen que no els uneix amb les cooperatives cap mena de
relació de tipus laboral.
CINQUÈ.- L'incompliment per part de l'ASSOCIAT/DA de qualsevol d'aquestes obligacions, o la
pèrdua de la condició de soci/sòcia, exonerarà automàticament les COOPERATIVES de la prestació de serveis prevista en el present document, que quedarà sense cap efecte.
SISÈ.- En el suposat cas que una factura emesa per les COOPERATIVES fos liquidada directament al soci/sòcia o socis/sòcies prestataris del servei, aquests s'obliguen expressament a
reintegrar a la cooperativa facturadora les quantitats corresponents a l'IVA, IRPF, Seguretat
Social i comissió de la gestió, derivades de la factura que han cobrat pel seu compte.
Així mateix, el soci/sòcia o socis/sòcies prestataris dels serveis facturats reconeixen que les
COOPERATIVES s'obliguen a ingressar a les administracions corresponents els imports de l'IVA,
IRPF i Seguretat Social derivats de la seva facturació. En conseqüència, també reconeixen a la
cooperativa facturadora el dret d'exercitar qualsevol acció judicial en contra seva per
reclamar-los aquests imports cobrats indegudament.
SETÈ.- Les COOPERATIVES no podran fer cap mena d'ús públic de les dades econòmiques dels
associats/des, excepte en els casos de requeriment judicial o de qualsevol administració pública.
VUITÈ.- Quan l'ASSOCIAT/DA formi part d'una agrupació musical i requereixi facturar les seves
actuacions conjuntament amb altres associats/des, tots ells es comprometen a nomenar un
delegat/da per representar-los en els actes de formalització de documents en relació amb
l'objecte d'aquest contracte, facultant-lo expressament per rebre liquidacions econòmiques i
designant el seu domicili a efectes de notificacions i citacions. Aquest delegat/da o representant haurà de sol.licitar a les COOPERATIVES la facturació de les actuacions de forma fefaent,
relacionant tots els socis-músics que hi prenguin part als efectes de poder-los donar d'alta a la
Seguretat Social i especificant el salari corresponent a cadascun d'ells. En el cas que no
s'especifiqui aquest salari, s'entendrà que els socis-músics hi participen a parts iguals.
Quan les agrupacions musicals tinguin el caràcter de fixes i efectuïn les seves actuacions amb
la mateixa plantilla de socis-músics, podran substituir el tràmit de la sol.licitud de facturació
per una declaració anual de components que farà el delegat/da o representant cada inici de
temporada, comprometent-se a notificar a les COOPERATIVES, de forma fefaent, qualsevol
variació en la composició de la formació en un termini màxim de tres dies hàbils abans de les
actuacions, a efectes de les altes a la Seguretat Social.

NOVÈ.- Quan l'ASSOCIAT/DA formi part d'una agrupació amb caràcter eventual o fix respondrà, solidàriament amb la resta de socis/sòcies components de la formació, de les responsabilitats laborals o fiscals derivades de l'incompliment de les obligacions atribuïdes al delegat/da o
representant a través dels paràgrafs del punt anterior.
DESÈ.- Sempre que les COOPERATIVES siguin co-demandades per un membre integrant del
grup musical, degut a la seva relació artística amb el propi grup, aquest grup en el seu conjunt,
o bé els seus integrants de forma solidària, s'hauran de fer càrrec de les despeses de defensa
jurídica de la COOPERATIVA demandada.
ONZÈ.- L'ASSOCIAT/DA manifesta que no contracta, ni a títol particular ni com a membre de
cap agrupació musical, personal tècnic o auxiliar per dur a terme la seva activitat, exonerant
les COOPERATIVES de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l'incompliment
d'aquest punt.
DOTZÈ.- En el cas que l'ASSOCIAT/DA contractés o participés en la contractació de personal
tècnic a través de l'empresa de serveis de les COOPERATIVES, DOBLE XAMFRÀ, SLU, declara
conèixer i s'obliga a complir el Pla de Seguretat i Salut en el Treball (Versió 1.0 de data
05/03/2001) previst per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
TRETZÈ.- L'ASSOCIAT/DA s'obliga a declarar a la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) el
repertori que utilitzi en les seves actuacions.
CATORZÈ.- Aquest contracte tindrà efecte mentre l'ASSOCIAT/DA mantingui la seva vinculació amb les COOPERATIVES, comprometent-se a notificar de forma fefaent i en un termini de
deu dies hàbils, la seva baixa com ASSOCIAT/DA que determinaria la rescissió del present document.
QUINZÈ.- Totes les dades facilitades per l'ASSOCIAT/ADA seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual en són responsables les cooperatives amb la finalitat de complir amb els
serveis establerts en el present contracte. Assabentat i conforme, consenteixo expressament i
autoritzo Músics de Girona, SCCL i Músics de Catalunya, SCCL perquè en compliment dels fins
directament relacionats amb les funcions legítimes del cessionari, tracti les meves dades personals facilitades per l'autoritzant en relació a l'activitat i personal propi de l'empresa, sense
perjudici de previ consentiment de terceres persones, en l'àmbit de la institució, els seus
departaments, ens col.laboradors i institucions annexes, tercers socis de les entitats
(exclusivament per finalitats laborals relacionades directament amb l'activitat), així com la
cessió als estaments oficials públics i privats oportuns per a l'eficaç realització de les seves
atribucions, d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre.
En cas de desacord o per qualsevol divergència originada com a conseqüència d'aquest
contracte, les parts contractants renuncien al fur que els correspongui i es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Girona.
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen per duplicat i a un sol efecte
el present document en el lloc i data a dalt indicats.

Signat: .....................................................................

Signat: Anna Franco i Millán

* Aquest document el podeu trobar per imprimir a la pàgina web de Musicat: www.musicat.cat
* Cal signar cada full del contracte

