CONVENI COMERCIAL

Girona, a 28 de desembre de 2018

R E U N I T S:
D'una banda, el senyor JOAQUIM ROCA I VENTURA, en nom i representació de
l'AJUNTAMENT DE SANT GREGORI amb NIF P1717300F
I d'altra, el senyor FÈLIX NOGUERA I CARRILLO, major d'edat, gerent del Diari de
Girona, amb NIF 39329776-Y, en nom i representació de l'empresa DIARI DE GIRONA
SA (DdeG), CIF: A-61135521, amb domicili al passeig General Mendoza, 2, de Girona.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal i la legitimació necessària per a l'atorgament
d'aquest conveni i
D I U E N:
Que l'Ajuntament de Sant Gregori està interessat a utilitzar els suports periodístics que
comercialitza DdeG com a plataforma publicitària de les activitats que organitza i de les
campanyes promocionals de la població, i que DdeG està interessat a donar als seus lectors
informació periòdica i continuada de l'activitat de la vila de Sant Grgori i a donar suport als
seus esforços promocionals.
Per això ambdues parts estan d'acord a establir el present conveni, segons les següents
C L À U S U L E S:
Primera. - Que l'Ajuntament de Sant Gregori pensa utilitzar els productes periodístics
comercialitzats pel DdeG com a suport per a les seves campanyes de publicitat per l’any
2019 i que pensa invertir-hi un total de MIL CINC CENTS SEIXANTA euros (1.560'00
€) més IVA. El DdeG facturarà mensualment a l'Ajuntament de Sant Gregori la
quantitat de CENT TRENTA Euros (130,00 €) més IVA des del mes de gener fins el
desembre del 2019.
Segona. Que el DdeG i l'AJUNTAMENT DE SANT GREGORI han elaborat una
programació per a les insercions que consten a la clàusula Cinquena d'aquest conveni, en la
qual totes dues parts estan d'acord. El DdeG atendrà tots els canvis d'espai i de dia que
l'AJUNTAMENT necessiti i que no alterin la facturació pactada.
Tercera. - Que l'AJUNTAMENT DE SANT GREGORI es compromet a lliurar al DdeG
els originals per ser publicats tres dies abans de la seva publicació.
Quarta. Que DdeG es compromet a reinserir gratuïtament aquells anuncis en que es
cometés un error de data, ubicació o impressió imputable a l'editora.
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Cinquena. - Programació:
DIARI PAPER
Mida anunci: 1/2 plana
Insercions:
1
Mida anunci: Peu de plana
Insercions:
5
WEB:
200.000 impressions BANNER (Botó 300x100)
(Aquestes impressions es podran gastar juntes o en diferents campanyes)

Aquest conveni s'atorga en dos exemplars però a un sol efecte, i queda cada exemplar en
poder dels sotasignats.
Joaquim Roca
Ventura - DNI
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El Gerent del Diari de Girona
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