
CONVENI DECOL.LABORACIÓ

Barcelona a 1 de julio! de 2019

REUNITTS

D'una part, Doña Eva Parera Escrichs, major d'edat, amb domicili per aquests efectes a Pl. Sant

Jaume, 1, Barcelona 08002 amb DNI **************, en nom representació com a Portaveu

Representant del GRUP MUNICIPAL BARCELONA PEL CANVI amb CIF V67476176.

D'altra part, en Carlos Rivadulla Oliva, major d'edat, amb domicli a

amb DNI en nom representació, com a Secretari de Finances-Tresorer

del partit polític, BARCELONA PEL CANVI, amb CIF 667421461.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació que ostenten la capacitat per

subscriure el present Conveni

EXPOSEN

1. Que el Grup Municipal Barcelona Pel Canvi ("Grup Polític"), forma part de Pactivitat

política institucional del partit polític Barcelona Pel Canvi ("Partit Polític".

2. Que en tant que el Grup Polític és la representació en forma part de la mateixa

organització finalitat política que el Partit Polític, totes dues entitats es comprometen a

contribuir a les despeses própies de l'acció política del Partit Polític.
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ESTIPULACIONS

El Grup Polític es compromet a transferir al Partit Polític tots els ingressos que rebi de

[Ajuntament de Barcelona per ajudar al manteniment pagament de les despeses i

obligacions del Partit Polític corresponent a la seva activitat política.

Entre altes, el Partit Polític prestara al Grup Municipal serveis relacionats. amb

comunicació política relacionada amb l'activitat del Grup Polític, at pagament de

despeses relacionades amb l'activitat del Grup Polític, pagament d'honoraris de serveis

professionals que redundin en benefici del Grup Polític, així com pagament o donacions

a entitats relacionades amb activitat política del Grup Polític.

El Partit Polític es compromet a fer un ús d'aquests recursos de conformitat amb el

marc jurídic vigent, fent figurar aquests laingressos comptabilitat general del partit

que es presentará al Tribunal de Comptes.

La duració del present conveni sera de tot el mandat municipal actual de 2019 a 2023.

Eva Parera Escrichs Carlos Rivadulla Oliva

Pel GRUP MUNICIPAL BARCELONA PEL CANVI Per BARCELONA PEL CANVI
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