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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLACK AUDIOVISUAL, SCCL SOTA LA MARCA COMERCIAL DE 

CLACK I AIGÜES DE MATARÓ, SA. SOTA LA MARCA COMERCIAL D�AMSA 
 
 
Mataró,  a 1 de juliol de 2021 
 
 
R E U N I T S  
 
D�una banda, el Sr. Antoni Uix i Güell, amb com a gerent d�AIGÜES DE MATARÓ, S.A., E.P.M. sota la 
marca comercial de AMSA, amb núm. de CIF A-08007270  i amb domicili fiscal a Mataró, Carrer 
Pitàgores, 1-7, 08304 Mataró 
 
I d�una altra banda, el Sr. Joan Salicrú Maltas com a president del Consell Rector de Clack Audiovisual, 
SCCL, en representació de Clack Audiovisual, SCCL �en endavant Clack-, amb núm. de CIF F-66787581 
i domicili a Carrer Muralla de la Presó, 9 (local) -08302 Mataró-. 
 
En la qualitat en què actuen, 
 
 
M A N I F E S T E N : 
 
Primer.- Ambdues parts acorden cooperar en l�organització de l�ACCIÓ anomenada FESTIVAL 
NOSALTRES, iniciativa que pretén dinamitzar i difondre la cultura Km 0 i l�accés a la cultura a la ciutat de 
Mataró durant l�estiu 2021.   
 
Segon.- Que, l�esmentada activitat es durà a terme al Pati de Can Marchal cada dijous al vespre, a partir 
de l�1 de juliol fins al 26 d�agost del 2021. 

   
Tercer.- Que Clack i Amsa volen donar un especial suport a la difusió cultural i, en concret, potenciar el 
relat audiovisual i cinematogràfic a la ciutat de Mataró. I que sumen esforços creant espais on la 
ciutadania pot gaudir i participar activament del gaudi cultural postpandèmic.  
 
D�acord amb aquests antecedents i a fi de garantir el desenvolupament de la col·laboració entre ambdues 
parts, aquestes subscriuen aquest contracte amb subjecció a les següents: 
 
 
C L À U S U L E S: 
 
Primera.- Objecte del Contracte. 
 
És objecte d�aquest contracte la col·laboració entre Clack i Amsa, a fi de dur a terme l�organització de 
l�ACCIÓ anomenada Festival Nosaltres.  
 
 
Segona.- Termini i vigència.  
 
El termini d�aquest contracte s�estableix per tot l�any natural del contracte, i en el 2021 de forma exclusiva, 
des del començament de l'activitat fins a la finalització de l�acte.  
 
Tercera.- Compromisos de Amsa  
 
1. Amsa es fa responsable de promocionar, dins el seu àmbit natural d�acció, l�esdeveniment, a fi de 

poder realitzar una difusió amb antelació suficient.  
 

 
Quarta. Compromisos de Clack 
 
1. Clack es compromet a realitzar l�activitat del festival de forma completa. 
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2. Clack es compromet a promocionar adequadament l�esdeveniment a través de la ràdio, televisió i 
premsa local i comarcal. En tota comunicació o nota de premsa s�explicitarà la col·laboració de Amsa 
en el projecte com a patrocinador. També apareixerà el logotip de Amsa a la web del festival.  

 
3. Clack es compromet a distribuir una quantitat mínima de 200 cantimplores a les sessions infantils del 

festival. I a distribuir un mínim de 250 díptics explicatius sobre el foment del consum d�aigua de boca 
de la xarxa d�Amsa.  
 

 
Cinquena.- Condicions econòmiques i jurídiques. 

 
Amsa farà efectiu l�import de 700 � + IVA legal vigent* a l�empresa CLACK AUDIOVISUAL, SCCL sota 
la marca comercial de CLACK per a la presència d�Amsa com a patrocinadora del Festival Nosaltres  
habitual. El pagament es farà a 30 dies prèvia presentació de la factura corresponent amb data de juliol de 
2021. 
 
*L�import total del contracte quedarà subjecte a possibles variacions de l�IVA, mantenint sempre 
invariable la base imposable. 
 
 
Sisena.- Confidencialitat. 
 
El present contracte, així com el seu contingut, haurà de preservar-se en la més estricta confidencialitat 
per les parts.  
 
Així ho convenen, obligant-se a tot allò que deixen estipulat i declarant que, en el moment de la signatura 
d�aquest contracte, no es troben subjectes a cap altre compromís i, en senyal de conformitat, signen 
aquest contracte per duplicat en el lloc i data a dalt indicats. 
 
 
 
JOAN SALICRÚ MALTAS 
President del Consell Rector de Clack Audiovisual, SCCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONI UIX I GÜELL 
Gerent d�Aigües de Mataró, SA, E.P.M. 
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