CONVENI DE COL·LABORACIÓ I PRESTACIÓ DE
SERVEIS ENTRE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS
DE VEÏNS DE TERRASSA (FAVT)
I MALARRASSA SCCL

Terrassa, 14 d'octubre de 2017
REUNITS
d’una banda, Ramon Clariana Calvo, que actua com a president de
l’Associació de Veïns de Terrassa (FAVT), inscrita en el Registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya amb el número 109 Secció 2ª, i amb NIF
G58783879,
i per altra banda, Miquel Angel Gordillo Vázquez, que actua com a president
de la cooperativa Malarrassa SCCL, inscrita en el Registre de Cooperatives
amb el número 14744, i amb CIF F66845553,
CONSIDEREN
I. Que la FAVT té la necessitat de proveir-se d’un mitjà de comunicació que
faciliti la

difusió dels diversos temes que tracta, relacionats amb el moviment

veïnal de la ciutat i de les seves entitats federades.
II. Que el diari Malarrassa pretén informar de totes aquelles iniciatives socials
que es donen a la ciutat, i que dóna especial importància a allò relacionat amb
el moviment veïnal.
III. Que la FAVT reconeix la tasca informativa que duu a terme Malarrassa,
que desitja la promoció d’un mitjà de comunicació cooperatiu com és
Malarrassa a la ciutat, i que aquest compleix les característiques idònies de
cara els objectius de difusió de la FAVT, pel que fa a impacte social i a
distribució: tiratge de 10.000 exemplars gratuïts per tota la ciutat, en un
ampli ventall d’establiments (comerços, bars, cafeteries), centres cívics,
biblioteques, locals públics i altres entitats, així com en difusió a través del
seu portal web i de les xarxes socials.

ACORDEN
PRIMER.- Que el mitjà Malarrassa destinarà la pàgina 3 del seu periòdic
d’edició i publicació mensual, als temes relacionats amb la FAVT i el moviment
veïnal que la mateixa Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa decideixi.
SEGON.- Els articles publicats consistiran en textos escrits signats per
membres de la Junta de la FAVT, o bé en temes amb tractament periodístic,
signats per periodistes de la redacció de Malarrassa.
TERCER.- El president i/o altres membres de la Junta de la FAVT supervisaran
els continguts i en donaran el seu vist-i-plau abans de ser publicats.
QUART.- La cooperativa Malarrassa emetrà cada un dels mesos en què es
publiqui el periòdic una factura mensual a la FAVT, amb un import de 109 €
(cent nou euros), IVA inclòs, en concepte de prestació del servei. La
facturació comprendrà des de l’ inici del 2017. L’acord econòmic s’explica en
el marc de col·laboració i comunió d’interessos citada al principi entre les dues
entitats.
En senyal de conformitat, signem aquest conveni en dos exemplars en el lloc i
en la data esmentats més avall.

Terrassa, 26 d'octubre de 2017
Sr. Ramon Clariana Calvo

Sr. Miquel Gordillo Vázquez

