ADDENDA ANUAL AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB ELS PATRONATS DE
TURISME DE CAMBRILS, SALOU I VILA-SECA I L’AGÈNCIA REUS PROMOCIÓ,
DURANT 2018
REUNITS:
La Sra. Mercè Dalmau Mallafré, Regidora de Turisme Ajuntament de Cambrils, facultada
per a aquest acte per delegació de signatura de l’alcaldessa/presidenta del Patronat de
Turisme de l’Ajuntament de Cambrils en virtut de l’acord de Consell Rector del Patronat
de Turisme del dia 15 de desembre de 2016.
La Sra. Montserrat Caelles Bertran, Presidenta de l’Agència Reus Promoció i Regidora de
Projecció de Ciutat, facultada per a aquest acte per decret de l'Alcaldia del dia 15 de
juny de 2015.
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 autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord
1839/2017 del’11 abril de 2017.
El Sr. Pere Segura Xatruch, President del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca i
regidor de Cultura, Universitat i Excel·lència, facultat per a aquest acte per decret de
l’Alcaldia - Presidència del dia 13 de juliol de 2015.
Assistit en aquest acte per la Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretaria del Patronat de
Turisme de Vila-seca, que actua com a fedataria de l’acte.
Reconeixent-se mútuament capacitat legal suficient per a convenir o obligar-se,
MANIFESTEN:
1.- Que la participació en fires estatals i nacionals és una de les línees bàsiques de
promoció turística del territori.
2.- Que les empreses que s’esmentaran en la part resolutiva d’aquest acord de
col.laboració han manifestat la seva voluntat de col.laborar en algunes de les accions
puntuals que promouen els Patronats esmentats anteriorment.
3.- Que les campanyes de publicitat i comunicació on-line i off-line són un dels
instruments més eficaços per donar a conèixer els atractius turístics del nostre territori.
4.- Que els Patronats consideren el valor afegit que suposa la coordinació i la integració
d’esforços davant objectius comuns.
5.- Que les sinèrgies generades es tradueixen en una més elevada eficàcia de les accions,
una major notorietat i una millor gestió dels recursos i del temps.
6.- Que els Patronats signants constitueixen aquest acord sobre la confiança, la
complicitat i la relació cordial entre ells.

I per tot això;
ACORDEN:
Primer: Col.laborar conjuntament els Patronats de Turisme de Cambrils, Salou i Vilaseca, l’Agència Reus Promoció en l’assistència a les fires de turisme de FITUR a Madrid
i les fires de turisme de les Mahanes a França.
Les despeses corresponents a aquests esdeveniments es repartiran proporcionalment i
a parts iguals entre els patronats i les empreses privades que hi participin en base a
aquest acord de col·laboració.
Les despeses de transport i dietes del personal cada part assumirà les seves, excepte en
el cas que un o més organismes representin als altres Patronats, en aquest cas es
repartiran les despeses en part iguals i proporcionals.
Els pressupostos per aquesta acció els sol·licitarà l’Agència Reus Promoció.
Segon: Col.laborar conjuntament els Patronats de Turisme de Cambrils, Salou i Vilaseca i l’Agència Reus Promoció en campanyes de comunicació on-line i off-line a diverses
ciutats de l’Estat.
Les despeses corresponents a aquest esdeveniment es repartiran proporcionalment i a
parts iguals entre els patronats i les empreses privades que hi participin en base a aquest
acord de col.laboració.
Els pressupostos per aquesta acció els sol·licitarà el Patronat Municipal de Turisme de
Salou.
Tercer:. Editar conjuntament els Patronats de Turisme de Cambrils, Salou i Vila-seca, i
l’Agència Reus Promoció el material de publicitat, promoció i marxandatge.
Les despeses corresponents a aquesta edició es repartiran proporcionalment i a parts
iguals entre els patronats i les empreses privades que hi participin en base a aquest
acord de col.laboració.
Els pressupostos per aquestes accions les sol·licitarà el Patronat Municipal de Turisme
de Vila-seca i el Patronat Municipal de Turisme de Cambrils.
Quart: Les accions es podran anul·lar o modificar per causes alienes a la voluntat de les
parts i se’n podran iniciar d’altres no contemplades inicialment, ambdós supòsits per
consens de totes les parts.
I en prova de conformitat, ratificant-se en el seu contingut, signen els compareixents
aquest conveni, en el lloc i data esmentats al començament.

