5 de març de 2012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ
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ENTRE:

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA amb domicili a Reus, Camí de Valls 81 87 amb CIF número A-43423649, representada en aquest acte per en Marc Arza Nolla, major
d’edat, amb NIF 39892908-Y en la seva condició de Conseller Delegat, en virtut dels acords
adoptats pel Consell d’Administració de la societat de data 20 de febrer de 2012.
D’una part (d’ara endavant REDESSA); i

CONSULTORÍA JURISA, S.L., amb domicili social a Reus, Avinguda de la Cambra de
Comerç, 35-37 amb C.I.F. B43405372, representada per en Marc Vinyes, major d’edat, amb
N.I.F. 39897433T, en la seva condició director general.
De l’altra (d’ara endavant JURISA)
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EXPOSEN
I.

Que REDESSA és societat de capital públic, d'àmbit supramunicipal que va entrar en
funcionament l'any 1995, tenint com a objecte social el suport a la iniciativa empresarial,
la generació de llocs de treball i és un instrument clau en la política de promoció
econòmica i que es troba participada per l'Ajuntament de Reus, la Cambra de Comerç de
Reus, el Consell Comarcal del Baix Camp i els ajuntaments de La Selva del Camp,
Falset, Prades, Flix, la Sénia i Cambrils, trobant-se en fase d’incorporació altres
municipis i entitats locals del seu àmbit d’influència.

II.

Que, en desenvolupament del propòsit, REDESSA a dut a terme iniciatives vinculades a
l’emprenedoria tals com el Viver d’Empreses de Reus, el Centre Internacional de Negocis
de Reus i els Complexos Empresarials REDESSA 2 i 3 de caire industrial, tot oferint
serveis de suport i d’alt valor afegit als emprenedors i pimes, amb el propòsit de vertebrar
econòmicament la regió i oferir al sector empresarial oportunitats de promoció i projecció
partint d’aquelles activitats econòmiques ja consolidades a l’àrea d’influència de la ciutat
de Reus.

III.

Que, en particular, REDESSA ve impulsant, conjuntament amb altres entitats, un parc
tecnològic sota el nom de Tecnoparc Reus amb la finalitat de generar un àmbit que
permeti la implantació a Reus d’activitats dels sectors tecnològics i del coneixement,
especialment en l’àmbit de la nutrició i de la salut. Ha promogut l’edifici Tecnoparc,
element neuràlgic del Parc on s’hi ubica el nou Centre de Fires i Convencions de Reus,
FiraReus, activitat gestionada per REDESSA, i el Tecnoredessa, incubadora i centre de
negocis per a empreses tecnològiques i de la nova economia, entre altres. Així mateix,
també promou el Centre per a Bioempreses, ubicat dins l’edifici del Centre de R+D+i en
nutrició i Salut juntament amb el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, i amb l’objectiu
de fomentar la creació i consolidació d’empreses biotecnològiques.

IV.

Que JURISA és un despatx professional dedicat a l’assessorament empresarial des de
1979 amb una àmplia presència a la província, ja que disposa d’oficines a Móra d’Ebre,
Cambrils, El Morell i la Selva del Camp, arribant tots els àmbits propis del món
empresarial, entre els que destaquen el fiscal, comptabilitat, recursos humans, jurídic,
assegurances i financer.

V.

Que REDESSA estima que pot ser d’interès poder comptar amb el suport d’un gabinet
reconegut i del territori, JURISA, especialment tenint en compte que s’ubica a les
instal·lacions de Tecnoredessa, dintre de la seva activitat de promoció empresarial en
l’àrea d’influència de la ciutat de Reus i d’altra banda, interessa a JURISA poder
col·laborar i participar amb REDESSA en les activitats d’impuls i promoció econòmiques
que REDESSA du a terme des de l’any 1995.

VI.

Que, en atenció a quant s’ha exposat, JURISA i REDESSA han convingut formalitzar
aquest CONVENI DE COL·LABORACIÓ (el conveni), que es regirà per les següents
estipulacions.
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CLÀUSULES

I.

OBJECTE

1.

Col· laboració
L’objecte d’aquest conveni és disciplinar i regular les diferents prestacions que integraran
el marc de col·laboració entre ambdues parts i que es concreta en les prestacions que es
desenvolupen a l’apartat II.

2.

Gratuïtat
Es deixa expressa constància que aquest conveni pretén establir un règim de col·laboració
i impuls amb caire constructiu però no remunerat, essent d’interès d’ambdues parts
contribuir a aquest impuls en els termes aquí establerts.

3.

Durada
Les parts tenen establert que aquest conveni tindrà una durada d’un any a partir de la data
d’avui i es podrà renovar per períodes successius d’un (1) any.
En cas que quinze (15) dies abans de la data de finalització del termini inicial o de
qualsevulla de les seves pròrrogues cap de les parts no hagués notificat a l’altra la seva
voluntat de posar-hi fi, el present conveni es tindrà per prorrogat en els termes abans
establerts.

II.

PRESTACIONS

1.

Formació
Es deixa expressa constància que:
(i)

REDESSA desitja organitzar sessions periòdiques d’informació i formació
específiques sobre aspectes relacionats amb la problemàtica empresarial de cada
moment, adreçades a les diferents empreses i institucions implantades o que es
puguin implantar en el Tecnoparc tot i que obertes a la participació de totes
aquelles empreses en l’ Àrea d’Influència de Reus.

(ii)

En aquest ordre de coses, JURISA es compromet a participar gratuïtament com a
ponent en un màxim de cinc sessions de formació per any que versin sobre els
diferents aspectes de la seva especialització, aportant professionals de primer nivell
del seu gabinet.

Als efectes d’una adequada organització, REDESSA comunicarà oportunament i amb una
anticipació suficient les dates previstes i els temes o continguts proposats a fi de permetre
la preparació de les corresponents ponències i els materials adients, que seran remesos
directament als participants inscrits per part de JURISA o bé, a elecció de REDESSA, a
través de la pròpia REDESSA.
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2.

Assessorament
Atesa la voluntat promocional i d’impuls que guia aquest conveni, JURISA ofereix a
REDESSA la facultat de traslladar a les empreses i entitats dintre de la seva àrea
d’influència, així com als emprenedors que vulguin iniciar una activitat empresarial, la
possibilitat de contractar els serveis d’assessorament de JURISA a un preu preferent que
s’ofereix exclusivament a REDESSA.
En aquest sentit i sense perjudici de la necessària i obligatòria aplicació de la normativa i
polítiques de d’admissió de clients i conflicte d’interès i de prevenció de blanqueig de
capitals, JURISA ofereix a REDESSA i a les entitats i empreses dintre de la seva àrea
d’influència i que no siguin ja clients de JURISA la possibilitat de contractar els serveis
esmentats amb una bonificació del 10% sobre tarifa horària. A aquests efectes,
REDESSA comunicarà oportunament les empreses a les quals trasllada aquesta
possibilitat a fi i efecte que JURISA pugui dur el pertinent control.

III.
1.

DIFUSIÓ
Logos
La utilització per qualsevulla de les parts del logo i els signes representatius que
identifiquen l’altra amb caràcter general o en el mercat requerirà del previ consentiment
de l’altra part.

2.

Comunicació
Les parts s’autoritzen recíprocament a difondre públicament l’existència d’aquest acord
d’impuls i col·laboració, en el ben entès que els mitjans de difusió i els continguts de tota
nota de premsa o acte de comunicació pública hauran de ser prèviament consensuats pels
corresponents departaments de comunicació de cada una de les parts.
Tanmateix, tant REDESSA com JURISA queden autoritzats des d’ara a incloure a la seva
respectiva pàgina web la referència a l’existència d’un acord per donar suport i impuls a
les iniciatives econòmiques i empresarials de totes dues a la seva àrea d’influència.

IV.
1.

ESTIPULACIONS COMUNES
Bona fe
Les parts es comprometen a desenvolupar el conveni i a exercitar els seus drets i a
complir les obligacions que se’n derivin en tot moment conforme a les més estrictes
exigències de la bona fe.

2.

Notificacions
Tots els avisos, notificacions, sol·licituds, consentiments i altres comunicats exigits en
compliment d’aquest conveni (denominats conjuntament notificacions) seran formulats
per escrit i es tindran per vàlidament realitzats quan constin per un mitjà que n’acrediti la
recepció i el contingut a les següents adreces.
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Per a REDESSA:
Att. Xavier Sarrà (gerent apoderat)
Av. de Bellissens, 42
43204 Reus
Tel.: 977 300 304
Fax: 977 347 019
a/e: redessa@redessa.cat

Per a JURISA:
Att. Marc Vinyes
Av. de la Cambra de Comerç, 35-37
43204 Reus
Tel.: 977 300 500
Fax: 977 775 756
a/e: reus@jurisa.com
Per als actes i comunicacions de mera gestió serà prou la remissió per fax o per correu
electrònic sense firma digital avançada.
Les parts podran, en qualsevol moment, indicar de la forma abans establerta la substitució
del domicili indicat al qual remetre totes les notificacions que li siguin dirigides.
3.

Llei aplicable
El contracte es regirà i s’interpretarà d’acord amb les lleis d’aplicació a Catalunya.

EN PROVA DE CONFORMITAT, ambdues parts signen el present conveni per duplicat i a
un únic efecte, en el lloc i la data indicats al començament.

Per REDESSA

Per JURISA
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