A Solsona, a 23 de gener del 2021

Conveni de col·laboració
HERMES COMUNICACIONS, SA – AJUNTAMENT DE SOLSONA
REUNITS

D’una part, el senyor David Rodríguez i González, amb DNI número 41.082.464 W, major
d’edat, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE SOLSONA, d’ara endavant
Ajuntament, amb NIF P 2525700 G, i amb domicili social a Solsona, al carrer Castell, 20, que
actua en aquest acte com a Alcalde President del municipi de Solsona.

De l’altra part, el senyor Joan Vall i Clara, amb DNI núm. 40.512.940 G, major d’edat, com a
Administrador Únic d’HERMES COMUNICACIONS, SA, d’ara endavant Hermes, amb
NIF A 17374547 i domicili Carrer Güell, 68 de Girona.
Tots dos es reconeixen capacitat legal per contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament té interès que les seves activitats i les dels ciutadans tinguin presència
en els diferents mitjans de l’empresa Hermes i en poder gaudir dels avantatges que dóna el
projecte de comunicació multimèdia “Les ciutats són capitals”, clarament orientat a posar en
valor els municipis i el municipalisme
II. Que Hermes inclou en aquest nou projecte la possibilitat, segons les necessitats de
l’Ajuntament, de fer la comunicació en tots els productes d’Hermes i els associats: els diaris El
Punt Avui i L’Esportiu, el suplement L’Econòmic i els webs de tots ells.
Per això ambdues parts estan d’acord a establir el present conveni, segons les següents:
CLÀUSULES
Primera. La vigència del present conveni serà per un any, del 25 de gener del 2021 al 24
de gener del 2022, es renovarà automàticament per anualitats senceres si les parts no
acorden explícitament el contrari en el decurs del darrer mes de vigència del contracte i
l’Ajuntament es compromet a invertir la quantitat anual de MIL SIS-CENTS EUROS
(1.600 €), IVA inclòs.
Segona. Hermes posa a disposició de l’Ajuntament:
Publicitat en paper per valor tarifa de 4.000 € (IVA no inclòs)
1 subscripció en paper i digital a El Punt Avui
4.000 impressions als webs
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Tercera. l’Ajuntament podrà disposar dels espais i contraprestacions anteriorment descrits
en les dates que consideri oportunes i segons les seves necessitats dins el termini de vigència
d’aquest conveni.
Quarta. L’Ajuntament té dret a cedir els espais a organitzacions i associacions del municipi.
Cinquena. Hermes ha creat l’adreça de correu electrònica: convenis@elpuntavui.cat que és
l’adreça de comunicació per gestionar les reserves d’anuncis, així com altres peticions
relacionades amb el present conveni.
Sisena.- L’import d’aquest conveni es facturarà segons aquest detall:
Hermes facturarà, el mes de gener, la quantitat de CINC-CENTS DISSET
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (517,60 €, IVA inclòs)
en concepte de
subscripció a El Punt Avui
Hermes facturarà, els mesos de març, juny, setembre i desembre, el dia 30 de
cada mes, la quantitat de DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
(270,60 €, IVA inclòs) en concepte de publicitat.
L’Ajuntament es compromet al pagament mitjançant reposició de fons en un
termini màxim de 30 dies al compte que Hermes detallarà a les corresponents
factures.
Setena. Per totes les qüestions que es puguin derivar d’aquest contracte, ambdues parts se
sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona.

Vuitena. Conformes amb els punts anteriors, amb dues partes signen aquest conveni per
duplicat, amb un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament del document.

Per l’ Ajuntament de Solsona
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