ADDENDA AL CONVENI PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA
AL PROGRAMA DE FIRES INTERNACIONALS, NACIONALS I ESTATALS
PROMOGUDES PER L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME I PER A UNA
CAMPANYA DE PUBLICITAT DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA

Tarragona, XX de XX de 2017

REUNITS:
L’Il·lm. Sr. Martí Carnicer Vidal, en nom i representació del PATRONAT DE TURISME DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona,
NIF P9300012C,
Assistit en aquest acte pel Sr. Manel Jardí Boquera, secretari-delegat del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, que actua com a fedatari de l’acte.
El Sr. Benet Presas i Sureda, regidor de Turisme i president del Patronat Municipal de
Turisme de Salou. NIF P9318501E,

MANIFESTEN:
Que en data 16 de gener de 2017 van signar el Conveni per a la participació conjunta i
coordinada al Programa de Fires Internacionals, Nacionals i Estatals promogudes per
l’Agència Catalana de Turisme i per a una campanya de publicitat del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, conegut com a conveni Còrner.
Que en l’esmentat conveni es preveu que l’abonament de la part que correspongui a
cada participant tant pel que fa a la participació a fires com a la campanya de publicitat
es realitzarà mitjançant requeriment de pagament efectuat des del PTDT a cada
participant.
Que el règim de pagament de la participació de les diverses entitats en les campanyes
de publicitat incloses als diferents convenis còrner anuals sempre s’ha efectuat
directament entre el participant i el proveïdor.
Que les parts desitgen mantenir el mateix règim de pagament dels convenis còrner
anteriors per a les campanyes de publicitat incloses en el conveni de 16 de gener de
2017 malgrat el que s’indica en aquest conveni. És a dir, efectuar el pagament
directament al proveïdor a la recepció de la factura.
Amb aquests antecedents,

ACORDEN:

PRIMER.- Modificar, amb efectes a partir de la data de la present addenda, la lletra b)
de l’apartat tercer del conveni de 16 de gener de 2017 per a la participació conjunta i
coordinada al Programa de Fires Internacionals, Nacionals i Estatals promogudes per
l’Agència Catalana de Turisme i per a una campanya de publicitat del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, relatiu al règim de la campanya de publicitat
conjunta en el sentit que on diu que “L’abonament de la part que correspongui a cada
participant es realitzarà mitjançant requeriment de pagament efectuat des del PTDT a
cada participant” en realitat ha de dir “Aquests preus són per acció i per participant.
Cada participant efectuarà el pagament directament al proveïdor del servei.”
SEGON.- Mantenir sense modificacions la resta del text del conveni.

I per a la seva constància se signa el present acord en el lloc i data indicats.

