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REUNITS:

Adam Tomàs i Roiget , Alcalde-President  de l’Ajuntament d’Amposta, amb NIF P-4301400-J, i adreça a  Pl. Espanya 1,
assistit en aquest acte per la secretaria municipal.

Albert Roda Anglès, amb DNI 40.926.785-X , gerent administrador de l’empresa Televisió Teveon Ebre, S.L.,  amb NIF
B-43.996.941 i també gerent administrador de l’empresa Doble Columna,S.L., amb NIF B-43.527.498, totes dues domi-
ciliades amb adreça a l’avinguda de Remolins, núm.  24 de Tortosa.

EXPOSEN:

L’Ajuntament d’Amposta d’acord a la Llei 6/1985 reguladora de Bases de Règim Local, és competent en matèria de pro-
moció turística i comercial, de la cultura, el lleure i l’esport de la ciutat.

L’empresa Televisió Teveon Ebre S.L. és una empresa de comunicació amb objecte social definit en els seus estatuts, i
que s’ajusten a les necessitats de l’Ajuntament.

L’empresa  Televisió Teveon Ebre, S.L., és productora de continguts i gestora comercial del  canal de televisió Canal 21
Ebre, amb els continguts d’informatius, cultura, lleure, turisme, esport, comerç, així com altres serveis d’interès pel ciu-
tadà.

CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS



CONVENEN:

Primer- Televisió Teveon Ebre, S.L.,  ofereix a l’Ajuntament mitjançant el canal de televisió terrestre Canal 21:

a) Cobertura  de temes d’interès informatiuper a la població.
b) Difusió de l’agenda cultural i d’activitats municipals, amb una actualització setmanal.
c) 2 Entrevistes d’actualitat municipal, a l’Alcalde o a regidors del consistori designats per l’Ajuntament.
d) Festa de la Carxofa

Entrevista promocional de la diada a l’Alcalde o Regidor/a responsable
Seguiment i enregistrament de l’acte
Emissió a Canal 21 al programa “Fem una Ullada”

e) Cobertura de l’acte de presentació de l’Estrena pel·lícula 'Infección Zombi'
f) Cobertura de l’acte de presentació del Saló de la Infància 
g) Cobertura del Concert inaugural centenari de la Fila 
h) Cobertura especial el 23 d'abril per Sant Jordi
i) Mercat a la Plaça

Emissió de 120 passis d’un espot publicitari de 20 “ facilitat per l’Ajuntament
Entrevista promocional de la festa a l’Alcalde o Regidor/a responsable
Seguiment i enregistrament dels principals actes
Emissió a Canal 21 de diferents reculls als programes  “Fem una Ullada” i “Anem de Festa”

j) Delta Blues Festival // FoodTruck 
Entrevista promocional de la jornada a l’Alcalde o Regidor/a responsable
Seguiment i enregistrament de l’acte
Emissió a Canal 21 al programa “Fem una Ullada”

CLÀUSULES:

Primera- El contingut de les campanyes publicitàries el determinarà l’Ajuntament, i anirà adreçat a promoure les activitats
pròpies de l’Ajuntament, en el àmbit del turisme, la cultura, el lleure i l’esport, així com els diferents certamens firals i
convencions que aquest pugui organitzar a la seva localitat. 

Segona- El present contracte es pacta per una durada determinada, des de l’1 de gener de 2018  fins al 30 de juny de
2018.

Tercera- En el cas que els continguts contractats es visualitzen de manera defectuosa, l’Ajuntament podrà exigir la seva
reemissió.
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Amposta a gener de 2018

Adam Tomàs i Roiget
Alcalde-President

de l’Ajuntament d’Amposta

Albert Roda
Director Gerent

Televisió Teveon Ebre, S.L.

CONTRAPRESTACIÓ:

El present contracte es pacta per una durada determinada, des de l’1 de gener de 2018  fins al 30 de juny de 2018, la
facturació del qual s’establirà en 4 pagaments anuals.

15 de març de 2018 ................................................................................... 1.250 euros + iva
15 de abril de 2018 .................................................................................... 1.250 euros + iva
15 de maig de 2018 ................................................................................... 1.250 euros + iva
15 de juny de 2018 ..................................................................................... 1.250 euros + iva

PREU TOTAL DEL CONTRACTE:  .................................................... 5.000 euros+iva


