CONVENI DE COOPERACIÓ PER LA PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESARIAL I
TURÍSTICA DE LES COMARQUES TARRAGONINES COM A DESTÍ TURÍSTIC I
EN ESPECIAL DE L’AEROPORT DE REUS ENTRE AEROPORTS PÚBLICS DE
CATALUNYA, SLU, EL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, L’AJUNTAMENT DE REUS, L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA,
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA, L’AJUNTAMENT DE SALOU, L’AJUNTAMENT DE
CAMBRILS, LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE
REUS, LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE
TARRAGONA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE VALLS.
Tarragona, xx de xxxxxx de 2017

REUNITS:
El Sr. Ricard Font i Hereu, en nom i representació de l’empresa pública Aeroports
Públics de Catalunya, SLU, amb NIF B64748627, en virtut del seu càrrec de
president i especialment autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord xxxxx.
El Sr. Martí Carnicer Vidal, en nom i representació de l’Organisme Autònom Patronat
de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb NIF P9300012C, en virtut del seu
càrrec de president i especialment autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord xxxxx..
El Sr. Carles Pellicer i Punyed, en nom i representació de l’Ajuntament de Reus, amb
NIF P4312500D, en virtut del seu càrrec d’alcalde i especialment autoritzat per aquest
acte en virtut de l’acord xxxxx.
El Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, en nom i representació de l'Ajuntament de
Tarragona, amb NIF P4315000B, en virtut del seu càrrec d’alcalde i especialment
autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord xxxxx.
El Sr. Pere Segura Xatruch, en nom i representació de l'Ajuntament de Vila-seca,
amb NIF P4317300D, en virtut del seu càrrec de regidor de Universitat, Cultura i
Excel·lència i President del Patronat Municipal de Turisme i especialment autoritzat per
aquest acte en virtut de l’acord xxxxx.
El Sr. Benet Presas i Sureda, en nom i representació de l'Ajuntament de Salou, amb
NIF P9318501E, en virtut del seu càrrec de regidor delegat de Turisme i President del
Patronat Municipal de Turisme de Salou i especialment autoritzat per aquest acte en
virtut de l’acord 1839/2017 del’11 abril de 2017.
La Sra. Camí Mendoza i Mercè, en nom i representació de l'Ajuntament de Cambrils,
amb NIF P4303800I, en virtut del seu càrrec d’alcaldessa i especialment autoritzada per
aquest acte en virtut de l’acord xxxxx.
El Sr. Isaac Sanromà Ortega, en nom i representació de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Reus, amb NIF Q4373002G, en virtut del seu càrrec de
president i especialment autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord xxxxx.
El Sr. Andreu Suriol Ribé en nom i representació de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Tarragona, amb NIF Q4373001I, en virtut del seu càrrec
de president i especialment autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord xxxxx.

El Sr. Marcel·lí Morera Figuerola, en nom i representació de la Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Valls, amb NIF Q4373004C, en virtut del seu càrrec de
president i especialment autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord xxxxx.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat i la representació per a formalitzar
aquest conveni i,
EXPOSEN:
1. Que el turisme és una activitat d’alt valor estratègic pel desenvolupament de
l’economia del territori i que associada a la competitivitat d’aquest sector es troben
elements com l’aeroport de Reus que garanteix l’accessibilitat d’una part important de la
demanda.
2. Que el transport aeri, gràcies a la touroperació vinculada al xàrter i al creixement de
l’activitat de les companyies de baix cost, esdevé una de les fonts principals per a la
promoció i el desenvolupament turístic especialment en territoris que disposen
d’aeroports regionals que són els principals beneficiaris d’aquests vols.
3. Que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 152 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, és competent per la promoció econòmica de Catalunya i, específicament,
d’acord amb l’article 171 de l’Estatut és competent per la promoció del turisme.
4. Que per acord del Govern de la Generalitat de 25 de setembre de 2007 es va constituir
la societat limitada Aeroports Públics de Catalunya, SL, el capital social pertany
íntegrament a la Generalitat de Catalunya.
5. Que Aeroports Públics de Catalunya té per finalitat, entre altres, la realització
d’activitats de foment i comercialització de les infraestructures aeroportuàries i del
transport aeri i espacial, així com “la promoció econòmica, empresarial i turística per al
desenvolupament del territori”.
6. Que la Diputació de Tarragona, d’acord amb la lletra d) de l’article 35 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim local té competència en matèria de cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social del territori provincial.
7. Que els municipis, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim local, són competents per a la promoció de les activitats que satisfacin les
necessitats de la comunitat i en especial la promoció de l’activitat turística d’interès i
àmbit local.
8. Que correspon a les Cambres de comerç, d’acord amb l’article 2 de la Llei 14/2002,
de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i
del Consell General, el foment i la defensa dels interessos generals del comerç, la
indústria i la navegació i la realització, entre altres, d’accions de promoció comercial i
turística d’acord amb l’article 11 d’aquesta Llei.
9. Que en data cinc d’octubre de 2011 es va constituir la Taula Estratègica de l'Aeroport
de Reus, ens sense personalitat jurídica integrat per la Generalitat de Catalunya; la
Diputació de Tarragona; l’Ajuntament de Reus; l’Ajuntament de Tarragona; l’Ajuntament
de Salou; l’Ajuntament de Cambrils; l’Ajuntament de Vila-seca; la Cambra de Comerç de

Reus; la Cambra de Comerç de Tarragona i la Cambra de Comerç de Valls i en la que
també hi participen AENA-Reus, la subdelegació del Govern de l’Estat i la Federació
Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona. La Taula treballa per la promoció
d’aquesta infraestructura mitjançant el disseny de polítiques de relacions públiques i
comercials, actuant com un grup d’interès per promoure l’operativa de vols a l’Aeroport
de Reus i aprova les accions a desenvolupar en compliment de l’objecte del present
conveni.
10. Que les parts signants coincideixen en considerar que les accions de màrqueting amb
companyies aèries són un instrument idoni per a la promoció econòmica, empresarial i
turística de les comarques tarragonines.
11. Que les parts varen signar el 5 de juliol de 2012 un conveni de cooperació que va
ser objecte de novació mitjançant conveni de 8 de novembre de 2013, amb la finalitat
de promocionar les comarques tarragonines com a destinació turística.
12. Que el 31 de desembre de 2016 es va produir el venciment del conveni de 8 de
novembre de 2013. La comissió de seguiment reunida en sessió d’11 de novembre de
2016 en va aprovar la Memòria i el balanç econòmic del Conveni 2013-2016, que
presenta un romanent positiu en favor dels partícips segons es detalla al quadre següent:

Membres
Generalitat de Catalunya
Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Vila-seca
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Cambrils
COCIN Tarragona
COCIN Reus
COCIN Valls
TOTAL

Romanent imputable
3.938.362 €
1.121.668 €
261.110 €
209.623 €
130.555 €
130.555 €
130.555 €
1.839 €
1.839 €
1.839 €
5.927.945 €

13. Que a la mateixa reunió de la comissió de seguiment es va acordar el mecanisme
d’aplicació del romanent del Conveni 2013-2016 al Conveni de la Taula Estratègica de
l’Aeroport de Reus 2017 – 2020.
14. Que entre el 2016 i 2017 l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) ha
vingut realitzant actuacions de comprovació i investigació a Aeroports Públics de
Catalunya pel concepte d’Impost sobre el Valor Afegit dels anys 2011 a 2016. En l’acta
d’inspecció, que ha estat impugnada, es considera, a criteri de la Inspecció de tributs,
que les aportacions realitzades en favor d’APC formen part de la base imposable, haventse de repercutir l’IVA sobre dites aportacions.

Amb aquests antecedents, les parts estan d’acord en formalitzar un nou conveni pel
període 2017-2020 que es regularà per les CLÀUSULES següents:

PRIMERA- Objecte del conveni.
L’objecte d’aquest Conveni és la promoció econòmica, empresarial i turística del Camp
de Tarragona i zona d’influència mitjançant la realització d’accions de màrqueting a
realitzar en l’operativa de l’Aeroport de Reus.
La Generalitat de Catalunya mitjançant el seu ens Aeroports de Catalunya, SLU, i amb el
suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona serà l’ens encarregat de
tancar els acords amb les companyies aèries, els touroperadors i altres destinataris de
les accions de promoció.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, previs els tràmits administratius
escaients, seleccionarà un tècnic per destinar-lo a la realització de tasques de promoció
de l’Aeroport de Reus. Aquestes tasques poden incloure amb caràcter merament
enunciatiu, accions de prospecció de mercats, anàlisi dels mercats potencials, accions de
promoció de l'aeroport, visites a companyies aèries i negociacions amb aquestes,
assessorament en la formalització d'acords de promoció, seguiment dels acords
establerts amb les companyies aèries i seguiment de l'activitat de l'aeroport. El cost
empresa anual d’aquest tècnic està pressupostat 48.523,06 euros (lloc L209042 RLT
2017).

SEGONA.- Recursos destinats a l’execució del conveni.
Les parts es comprometen a assumir els costos íntegres que representi per Aeroports de
Catalunya el desplegament del conveni. Amb aquesta finalitat es comprometen a
destinar els recursos econòmics detallats al quadre següent:
Membre del conveni
Aeroports de Catalunya,
SLU
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Vila-seca
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Cambrils
COCIN Tarragona
COCIN Reus
COCIN Valls
TOTAL

Participació
en les
despeses
66,8847%
19,0844%

Compromís
anual
d’aportació
2.250.000 €

Compromís total
conveni 2017-2020
9.000.000 €
2.568.000 €

4,2212%
3,3888%
2,1106%
2,1106%
2,1106%
0,0297%
0,0297%

642.000 €
142.000 €
114.000 €
71.000 €
71.000 €
71.000 €
1.000 €
1.000 €

0,0297%

1.000 €

4.000 €

3.364.000 €

13.456.000 €

100,0000%

568.000 €
456.000 €
284.000 €
284.000 €
284.000 €
4.000 €
4.000 €

Si s’acredita l’existència de majors costos, que no eren exigibles ni es varen quantificar
al moment de l’extinció de la vigència dels convenis anteriors, les parts acorden destinar
el romanent descrit a l’expositiu 12 del present conveni al seu pagament. La imputació
al romanent es realitzarà en el mateix percentatge que la participació en les despeses
continguda en el quadre precedent.
En tot cas, el compromís anual d’aportació indicat al quadre anterior serà objecte
d’ampliació durant la vigència del conveni si, de la seva execució, en resulta una major
necessitat de finançament que no es pugui cobrir amb el romanent descrit anteriorment.
En aquest supòsit s’aplicarà el procediment descrit en la Clàusula Quarta del present
conveni.

TERCERA.- Aspectes econòmics
Sens perjudici d’allò previst al segon paràgraf de la clàusula anterior, les parts acorden
aplicar el romanent descrit a l’expositiu 12 d’aquest conveni a l’abonament d’una part de
la quota de l’any 2017, així com al pagament dels majors costos que es puguin originar
tant per l’increment de les accions de promoció, com de l’increment de cost derivat del
canvi de criteri de la Hisenda Pública en relació amb l’IVA.
Durant l’any 2017 els pagaments que seran exigibles als partícips són els que es
contenen al quadre següent, aplicant els recursos del romanent a la resta de costos:

Membre conveni
Aeroports de Catalunya,
SLU
Patronat
Turisme
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Vila-seca
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Cambrils
COCIN Tarragona
COCIN Reus
COCIN Valls
TOTALS

Compromís anual
d’aportació
(c)

Romanent que
s’aplica (r)*

Aportació anual
(a)*

2.250.000 €

1.021.951 €

1.228.049 €

642.000
142.000
114.000
71.000
71.000
71.000
1.000
1.000
1.000

292.115
61.359
49.258
30.679
30.679
30.679
431
431
431

349.885
80.641
64.742
40.321
40.321
40.321
569
569
569

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.364.000 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.518.013 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.845.987 €

* Les diferències es deuen als arrodoniments per evitar la gestió amb decimals.
Per l’any 2017, l’aportació de la Generalitat de Catalunya mitjançant el seu ens Aeroports
Públics de Catalunya, SLU es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària xxxx del
Pressupost 2017.
Per l’any 2017, l’aportació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es
realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7010-432-22602 projecte 2017-710
subprojecte 04 del Pressupost 2017 del Patronat de Turisme. Aquesta aplicació

pressupostària es nodrirà, d’una banda, dels recursos propis del PTDT per import de
292.115 € més les aportacions del territori per un total de 203.947 € i, de l’altra, per la
incorporació dels romanents dels exercicis anteriors, 349.885 € corresponents al PTDT i
268.053 € dels romanents de les aportacions del territori. La suma d’aquests imports
correspon a la xifra compromesa per un total de 1.114.000 € .
Per l’any 2017, l’aportació de l’Ajuntament de Reus es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de Promoció-Dinamització PG-A Diputació 20706-43300-461 del
Pressupost 2017.
Per l’any 2017, l’aportació de l’Ajuntament de Tarragona es realitzarà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària xxxx del Pressupost 2017.
Per l’any 2017, l’aportació de l’Ajuntament de Vila-seca es realitzarà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària xxxx del Pressupost 2017.
Per l’any 2017, l’aportació de l’Ajuntament de Salou es realitzarà a través del Patronat
de Turisme de Salou amb càrrec a l’aplicació pressupostària de la partida 226.05 i reserva
número 220170000079 del Pressupost 2017.
Per l’any 2017, l’aportació de l’Ajuntament de Cambrils es realitzarà amb càrrec a la
partida xxxx del Pressupost 2017 del xxxx amb càrrec a l’aplicació pressupostària xxxx
del Pressupost 2017 .
Per la resta d’anys de vigència del conveni les aportacions seran les previstes al quadre
següent:
Membre conveni

Aportació anual

Aeroports de Catalunya, SLU
Patronat Turisme Diputació de Tarragona
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Vila-seca
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Cambrils
COCIN Tarragona
COCIN Reus
COCIN Valls

2.250.000
642.000
142.000
114.000
71.000
71.000
71.000
1.000
1.000
1.000

TOTAL

3.364.000 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Al tractar-se d’un conveni plurianual amb la intervenció de diverses administracions, les
aportacions dels anys 2018 a 2020 estaran condicionades a l’existència de crèdit en els
corresponents pressupostos.

QUARTA.- Procediment davant majors costos

Els majors costos en que s’hagi incorregut respecte les anualitats prèvies al present
conveni a conseqüència del canvi de criteri de la Hisenda Pública en relació amb l’IVA
s’acreditaran, als efectes del seu abonament, mitjançant una Declaració Responsable en
la que Aeroports de Catalunya declararà els nous costos, sense perjudici d’aportar altra
documentació que acrediti la quantia i procedència de l’IVA ingressat a Hisenda,
corresponent a les transferències rebudes en relació a dites anualitats prèvies al present
conveni.
Els majors costos pels anys de vigència del conveni (2017-2020) seran abonats d’acord
amb el procediment descrit a la Clàusula Sisena del present conveni.
Si el romanent és insuficient per atendre les quotes addicionals descrites en aquesta
clàusula es procedirà a requerir als partícips per tal que efectuïn internament les
modificacions pressupostàries que donin cobertura a les necessitats de finançament en
la mateixa proporció que la participació en les despeses continguda en la Clàusula
Segona del present conveni.

CINQUENA.- Periodificació de les aportacions anuals dels ens del territori i
règim d’aquestes.
Les aportacions anuals de les entitats, exceptuant la Generalitat de Catalunya i del
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, es realitzaran de forma
trimestral
i pel 25% del total de l’aportació anual que cada ens té assignat al quadre de la Clàusula
Tercera al compte corrent que indicarà el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona i d’acord amb el calendari següent:
Primera, primera setmana de març
Segona, primera setmana de juny
Tercera, primera setmana de setembre
Quarta, primera setmana de desembre
Excepcionalment, per l’any 2017 els pagaments del més de març, juny i setembre
s’agruparan en un pagament únic a realitzar durant el mes següent a la signatura del
conveni.
Les aportacions extraordinàries que resultin de la clàusula anterior, s’hauran de fer
efectives en el termini màxim de dos mesos a la data del requeriment indicat en aquesta
clàusula.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona serà dipositari d’aquestes
aportacions que constituiran el fons territorial per a la promoció de l’aeroport de Reus.
De no fer-se efectives en els terminis indicats les aportacions compromeses per part de
les administracions i entitats de l’àmbit territorial de la Diputació de Tarragona, el
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona procedirà al seu cobrament per via
de compensació amb qualsevol crèdit de qualsevol naturalesa que el deutor tingui amb
la Diputació de Tarragona o amb qualsevol dels seus organismes autònoms i ens
dependents. Si el deutor no fos creditor per cap concepte, l’aportació pendent pot ser
cobrada mitjançant l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió
d’ingressos, i meritarà els oportuns recàrrecs i interessos legals.

SISENA.- Règim de pagaments
Aeroports de Catalunya, SLU, remetrà periòdicament al PTDT la documentació
acreditativa de les actuacions realitzades, juntament amb les còpies de les factures
suportades per les accions de màrqueting en el període de referència i una verificació
per part de la direcció d’aquest ens del període a que corresponen i de la seva
conformitat respecte els pactes que existeixin entre Aeroports de Catalunya i els diferents
operadors.
La despesa per IVA que resulti d’autoliquidacions que tingui la condició de cost de les
accions a conseqüència del canvi de criteri de la Hisenda Pública en relació amb l’IVA (és
a dir, l’IVA que Aeroports de Catalunya ingressi a Hisenda corresponent a les
transferències efectuades en virtut del present conveni) s’acreditarà anualment, als
efectes del seu abonament, mitjançant una Declaració Responsable emesa per Aeroports
de Catalunya, sense perjudici d’aportar altra documentació que acrediti la quantia i
procedència (és a dir, el model de declaració d’IVA, acompanyada d’un detall (Excel) de
la seva liquidació on resulti l’IVA corresponent a les transferències efectuades, i l’ingrés
de l’IVA a la Hisenda Pública).
El PTDT elaborarà anualment un informe destinat a les entitats del territori que inclourà
la documentació acreditativa de les actuacions realitzades, juntament amb còpies de les
factures suportades per les accions de màrqueting.
El PTDT, com a dipositari del fons, procedirà a determinar l’import que correspon a cada
un dels partícips. Amb aquesta finalitat imputarà a l’import acreditat de despesa els
percentatges de participació determinats a la clàusula segona del present conveni.
Així mateix i en la mesura que Aeroports Públics de Catalunya, SLU i les entitats
participen també en les despeses derivades de la contractació del tècnic de promoció de
l’aeroport, el PTDT imputarà segons els percentatges de participació determinats a la
clàusula segona del present conveni la part proporcional d’aquestes despeses del període
a que correspongui
El PTDT transferirà a Aeroports Públics de Catalunya, SLU l’import que resulti d’aplicar
la seva quota de participació més la de les entitats del territori (un 33,1153 % del total
de la factura). L’import obtingut serà minorat amb els cost de la participació de Aeroports
Públics de Catalunya, SLU en les despeses del Tècnic de promoció (un 66,8847 %
d’aquestes).
EL PTDT imputarà, comptablement, amb càrrec a l’aportació de les entitats del territori,
el percentatge corresponent de cadascuna d’elles (per un total del 14,0309 %) tant de
les factures suportades per Aeroports de Catalunya com de les despeses derivades de la
contractació del Tècnic de Promoció de l’aeroport.

SETENA.- Comissió de seguiment
La Taula Estratègica per a la promoció de l’aeroport de Reus assumeix les funcions de
Comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos
derivats del mateix. Així mateix, aquesta Comissió, que es reunirà de forma ordinària
cada quatre mesos o, de forma extraordinària, quan ho sol·licitin un nombre de partícips

que representi com a mínim el cinquanta ú per cent de les aportacions al finançament,
resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte
d’aquest conveni.
No obstant això, per raons d’eficiència, aquestes funcions de seguiment poden ser
exercides per una Comissió tècnica integrada per una part dels membres de la Taula
Estratègica de l’Aeroport de Reus en la forma que acordi aquesta.

VUITENA.- Règim aplicable als incompliments
L’incompliment per alguna de les parts dels compromisos econòmics assumits en aquest
conveni facultaran a la resta d’entitats partícips a suspendre la seva aportació fins que
no es regularitzi aquesta situació.
En qualsevol cas, els incompliments hauran de ser declarats per la Comissió de
seguiment.

NOVENA.- Modificació del conveni
El present conveni només es podrà modificar per unanimitat de totes les parts. Per
aquest efecte serà necessària la formulació d’una proposta per part d’almenys d’un dels
partícips. La Comissió de seguiment estudiarà la proposta i traslladarà a tots els partícips
la resolució presa. Els respectius òrgans de govern dels partícips hauran d’adoptar els
acords corresponents en relació amb la proposta de modificació plantejada.

DESENA.- Extinció del conveni
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) L’acord entre les parts.
c) El compliment del període de vigència.
d) L’incompliment greu de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts.
e) La impossibilitat de donar compliment a l’objecte del conveni derivat de causes
sobrevingudes que determinin aquesta impossibilitat.
Correspon a la Comissió de seguiment declarar la concurrència de qualsevol de les
causes d’extinció i l’adopció dels acords que siguin necessaris per la liquidació del
conveni.
La denuncia unilateral per part d’un partícip només serà causa d’extinció del conveni si
la resta de les parts signants adopten un acord unànime en aquest sentit.
En qualsevol cas, la denúncia de qualsevol dels partícips o l’extinció anticipada del
conveni no comportarà l’extinció del compromís d’aportació de recursos en proporció a
la participació en les despeses per fer front a les liquidacions que eventualment puguin
ser exigibles pel canvi de criteri de la Hisenda en relació amb l’IVA.

ONZENA.- Vigència

La durada del present conveni serà de quatre anys, amb data d’inici l’1 de gener de 2017
i finalització el 31 de desembre de 2020 amb la possibilitat de ser prorrogat per dos anys
addicionals, sempre que s’acordi expressament per tots els partícips.
Al moment d’efectuar la liquidació del conveni, APC haurà d’informar a la Comissió de
seguiment de l’estat de l’expedient d’Investigació i Comprovació per IVA , a l’objecte que
aquesta pugui se traslladada als partícips, als efectes d’allò previst al darrer apartat de
la clàusula anterior.

DOTZENA.- Jurisdicció
Les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals
de Tarragona per resoldre qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi d’aquest conveni.

I en prova de conformitat, els representants de les administracions i entitats
compareixents signen el present conveni.

