Conveni entre la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gurb, XX de/d'XXXXXXXXXX de XXXX
REUNITS
D’una banda la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL
GUIFI.NET, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Jaume I, el Conqueridor, 3, 4t. 1a. de
Vic, codi postal 08500, i en el seu nom i representació el senyor Ramon Roca Tió, president del
patronat.
I, d'altra banda, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliat/da al carrer/plaça/passeig
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXX, codi postal XXXXX, i en el seu
nom i representació el senyor XXXXXXXXXXXXX, XXXXcàrrecXXXX.
Es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal necessària per aquest acte i
EXPOSEN

I. Que la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net (en endavant

guifi.net) promou la construcció d'una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral
inspirada en els principis generals de la declaració de la llicència Comuns de la xarxa
oberta, lliure i neutral que es poden resumir en que qualsevol participant a la xarxa:

◦ és lliure d'utilitzar la xarxa per a qualsevol propòsit en tant que no perjudiqui al
funcionament de la pròpia xarxa o a la llibertat dels altres usuaris

◦ és lliure de saber com és la xarxa, els seus components i com funciona
◦ és lliure de fer ús de la xarxa per a qualsevol tipus de comunicació i difondre'n el seu
funcionament

◦ incorporant-se a la xarxa, ajuda a estendre aquestes llibertats en les mateixes
condicions

II. Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dedica la seva activitat a XXXXXXXXXXXXX
III. Que guifi.net està inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el

número 2550, que està inscrita al registre d'operadors de telecomunicacions de la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, que està inscrita al registre d'ONG per al
Desenvolupament i que actua sense ànim de lucre per tal d'afavorir que els particulars, les
empreses i les administracions puguin accedir a la Societat de la Informació i a les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

IV. Que guifi.net necessita disposar d'espais per a instal·lar-hi i posar-hi en marxa una xarxa
de telecomunicacions amb els caràcters de xarxa oberta, lliure i neutral.

V. Que la possibilitat de disposar d'aquests espais facilitarà que els particulars, les empreses

i les administracions puguin gaudir, sota els valors fonamentals de la llibertat, la igualtat
d'oportunitats i la solidaritat i la fraternitat, del dret a comunicar-se lliurement i extreure'n el
màxim de prestacions possibles, d'acord amb la llicència comuns esmentada i que serà el
document d'obligat compliment per a tots els integrants de la xarxa.

Per tot això, els compareixents, en llurs respectives qualitats,
ACORDEN

1. Incorporar el trams de xarxa de telecomunicacions de XXXXXXXXXXXXXXX a la xarxa de
guifi.net segons les condicions previstes en el Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral,
que es publica a Internet a l'adreça http./guifi.net/omunsXOLN on entre altres coses
s'estableix que:

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com a titular de trams de xarxa, estableix que la funció

principal és la de les comunicacions pròpies de l'activitat corresponent, cedint
l'ample de banda excedentari a la resta d'usos generals.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX no es fa responsable del trànsit de comunicacions que
es produeixi en el tram que incorpora i procedent de tercers a través de la
interconnexió amb la resta de la xarxa de guifi.net

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX dóna suport a guifi.net oferint els espais que siguin necessaris
per al creixement o desplegament de la xarxa.

3. Ambdues parts podran fer públic els acords presos en aquest conveni, utilitzant, si ho
creuen convenient, els anagrames d'ambdues parts.

I, en conformitat d'aquests acord, signen el present conveni de durada indefinida.

Ramon Roca Tió

Nom i cognoms

President del Patronat

XXXXXXXXXXXXXXX

de la Fundació

XXXXcàrrecXXXX

