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Barcelona, a 3 d'octubre de mil nou-cents noranta-set 

RE U N ITS: 

O'una banda, el Sr. Jordi L10neh i Massanes, en nom i representaei6 de la companyia 
mercantil "AGENCIA DE COMUNICACIÓ LOCAL, SA" ( en endavant ACl), 
domiciliada a Barcelona, carrer Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 643, 4t amb 
N.I.F núm. A-60-700903, en qualitat de Conseller-Oelegat de la mateixa. 

O'una altra banda, el Sr. Albert Broggi i Trias, en nom i representaci6 de la companyia 
mercantil "INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A" ( en endavant 
ICB), domiciliada a Barcelona, avinguda de les Orassanes 6-8, planta 19 i provista de 
N.I.F núm. A-D8-862997, en qualitat de Director-General de la mateixa. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per suficient per a contractar i 
obligar-se, i en la seva virtut 

DI U E N: 

Que l'Ajuntament de Barcelona ha sol.lieitat la concessi6 d'una emissora 
municipal de FM, i que s'anomenara "FreqOencia Barcelona" 

Que l'Ajuntament de Barcelona, és accionista únie de la companyia mercantil 
ICB, I'objecte de la qual consiste ix entre d'altres en la gesti6 de serveis de 
radiodifusi6 i telecomunicaeió, per ones, cables o qualsevol altre mitja de 
titularita! de l' Ajuntamen! i, en conseqüeneia Ii correspon la reafització de les 
tasques d'endegament i gestió de I'emissora municipal °Freqüeneia Barcelona", 
d'acord amb el que disposa I'artiele 3 de la L1ei 11/1991, de 8 d'abril, 
d'Organitzaei6 i Control de les Emissores Munieipals. 

111.- Que l'Ajuntamen! de Barcelona, és membre del Consorei de Comunicaeió 
Local (en endavan! CCl) que té com a objecte la promoció de les activitats de 
les emissores de radio munidpals, to! produin! i fomentan! les seves 
programacions; promoure l'articulaci6 I consolidad6 del projecte de !eleVisions 
locaJs i de forma general, promoure I col.laborar en totes les activitats conduents 
al desenvolupament del món de la comunicaci6 local. 



Clnguena.- ACL realitzara la gestió i contractaeió de la publieitat a incloure en la 
programaeió de "FreqGéneia Barcelona". Tanmateix ACL podra encomanar la realització 
d'aquesta activitat a tercers. 

Sisena.- ACL cedeix a I'ICB en régim de comodat els equips de la seva propietat 
referits en I'annex al present conveni i instal./ats als espais de la Torre de Col/serola S.A 
arrendada per ICB d'acord amb el contracte d'arrendament formalitzat per ambdues 
entitats 1'1 de novembre de 1996. 

Setena.- ICB mandata a ACL per a la realilzació de les tasques d'inspecció i 
conservació deis equips referits en I'estipulació anterior durant el període de vigéncia del 
comodat així com per al pagament de la renda arrendaticia, canons, preus i altres 
despeses que pertoquen a ICB com a conseqGéncia de les clausules quarta, cinquena, 
sisena, novena, desena, onzena i tretzena del contracte d'arrendament formalitzat per 
aquesta soeietat i Torre de Col/serola S.A de data 1 de novembre de 1996. 

Vuitena.- ACL d'acord amb I'establert en la clausula desena del referit contracte 
d'arrendament entre ICB i Torre de Col/serola S.A assumeix la responsabilitat que es 
derivi de la utilització de les instal.laeions de Torre de Col/se rola S.A per a la realització 
de I'activitat radíodifusora. 

Novena.- ACL podra realitzar a petició d'ICB altres activitats materials per a 
potenciar i aconseguir una millor prestaeió del servei radiofonic per part de l'Ajuntament 

, 1. de Barcelona 

- ,.~ 0656na,- ACL aportara d'acora amb ies sevas possibilitats I'assessorament técnic, 
~ jurídic, contable i d'altre valor que en matéria de comunicació ICB pugui demanar. 
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\Onzena.- ACL accepta la present encomana i es compromet a donar compte 
d?tal/ada de totes les activitats de camcter material, técnic o de serveis que realitzi per 
compte d'ICB com a conseqGéneia directa del present convenio 

DatzeDa.- ICB es compromet a facilitar a ACL totes les instruccions, les 
inforrnaeions i els mifjans, en el seu cas, que siguin necessaris als efectes de la present 
encomana. 

Tretzena.- En les instal.lacions d'ACL es distingira amb la rotulació grafica aquel/s 
espais que es posin a disposieió d'ICB d'acerd amb el present convenio 

Caterzena.- En contraprestaci6 de I'activitat encomanada i amb indepéndencia de 
I'aportació de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci de Comunicadó Local com a 
membre del mateix, I'ACL obtindra la totaliatt deis ingressos derivats de la inserdó de 
pUblicitat a la programació "FreqGéncia Barcelona". 


