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l DE L'ACCIO"
FAX al regidor de festes on expressava una sèrie d'inquietuds i deia que estava d'acord (al no tenir la corresponent certificació d'assistència de l'acte del senyor Pedro Ruiz) aquel' Ajuntament de Balaguer certifiqués
les entrades venudes que considerés adequades i a no
entrar en discussions.

per això que jo, al no tenir dades, ho vaig fer consultant
a molts assistents a l'acte, sènse perjudici d'una revisió
a la vista de l'esmentada declaració de taquilla, full que
encara no s'havia presentat, a la Societat d'Autors, el dia
del Ple, cinc mesos després de la Festa Major.

Pel que es veu, el senyor regidor no en va tenir prou
amb aquesta informació i va aprofitar tot el seu temps i
esforç en atacar públicament, en el Ple, a la meva per
sona, quan el que s'havia de tractar allí eren altres aspectes que en aquest moment no venen al cas.

3r Que el dia del Ple, la Re~idoria de Festes encara no
havia liquidat els drets d'autor de tots els actes organitzats per la Corporació Municipal des de l'any
1989, tenint en compte el caràcter de dipòsit necessari que la Llei de Propietat Intellectual (article 79)
atorga a tals imports.

Per aquest motiu i basant-me en la meva responsabilitat com a representant de la Societat General d'Autors d'Espanya a Balaguer i amb el seu suport i assessorament legal vull expressar el següent:

Per tot això voldria pensar que la paraula estafador
com poden veure, no és encertada adreçar-la a la meva
persona.

1er Que l'Ajuntament de Balaguer, ha de sol·licitar prèviament a la celebració d'actes que ell organitza, la
perceptiva autorització a la Societat General d'Autors d'Espanya, per l'ús de les obres dels repertoris,
segons consta a l'article 17 de la vigent Llei de Propietat Intellectual, obligació que la Regidoria de
Festes no compleix darrerament.

Fetes aquestes consideracions voldria acabar expressant el desig de que en el futur el respecte i l'educació
seran exemple en els nostre governants i que en cap moment, els nervis o el neguit podran justificar faltes tan
greus com atemptar contra la dignitat d'una persona,
com ha estat en el meu cas i que desitjo de tot cor no
passi a cap altre ciutadà de Balaguer.

2n Que celebrats els actes que organitza, ha de lliurar
els obligats fulls de taquilla amb el detall del nombre d'assistents, entrades venudes, preus abonaments
i invitacions convenientment certificades.

Espero que aquest senzill comunicat sigui el primer
i l'últim, no obstant no voldria acabar sense expressar
que com tot ciutadà i basant-me en la legislació vigent,
em reservo la possibilitat d'emprendre les accions legals
de tota mena per calumnia, difamació i injúries.

S'ha de fer constar que en l'acte del senyor Pedro
Ruiz i en altres, aquesta obligació no es va complir i és

Carles Felip i Montsonís
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