
 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA I  
CLUB TENNIS REUS MONTEROLS 

 
 
Tarragona, a 14 d’agost de 2012 

 
 

REUNITS 
 
D’una part la Sra. Anna Sánchez Farré, en nom i representació del COL·LEGI 
OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA, en qualitat de Presidenta del 
mateix Col·legi.  
 
I de l’altra part el Sr. Jordi Compte Vila, en qualitat de President del CLUB 
TENNIS REUS MONTEROLS. 
 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que el COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA és un 
Col·legi, que agrupa a més de 800 col·legiats amb residència a la província de 
Tarragona. Per aquest motiu, es constitueix com a interlocutor de primer nivell 
en representació i defensa dels interessos dels seus Col·legiats. 
 
II. Que el CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, en endavant CTRM, desitja 
posar a disposició dels Col·legiats del COL·LEGI OFICIAL DE 
FARMACÈUTICS DE TARRAGONA, en endavant COFT, la possibilitat de 
beneficiar-se d’unes condicions preferents pel fet d’estar col·legiats a aquest 
col·legi. 
 
III. Que ambdues parts desitgen establir el present conveni, subjecte a les 
següents 
 

CLÀUSULES 
 

1. Objecte del conveni 
El CTRM ofereix als col·legiats del COFT unes condicions especials per a 
fer-se soci del CTRM. Aquells col·legiats que ja són socis, també obtindran 
uns avantatges al CTRM. 

 
 
2.  Operativa 

Els col·legiats del COFT que es vulguin fer socis del CTRM ho podran fer 
amb un descompte equivalent al 60% del preu d'entrada (la quota d'entrada 
al CTRM sense promoció és de 700€ i és obligatòria per a tots els socis 
titulars).  



 

 
Per aquells col·legiats del COFT que actualment ja són socis del CTRM 
sʼoferirà un mes de prova gratuït, per als seus familiars, del nou Fitness 
Center. 
 
A més, tots els col·legiats del COFT, siguin o no socis del CTRM, podran 
provar el Fitness Center de forma gratuïta (amb un FreePass).  
 
Tots els col·legiats que ho desitgin rebran FreePass del Fitness Center per 
poder distribuir entre els usuaris de les seves oficines de farmàcia. 
 
A més, el CTRM es posa a disposició del COFT per a la organització 
d'esdeveniments esportius a les seves instal·lacions. 

 
 

3.  Àmbit d’aplicació 
L’àmbit d’aplicació del present Conveni es circumscriu a aquells 
COL·LEGIATS i treballadors del COFT. 

 
 
4.  Divulgació 

El COFT es compromet a divulgar entre els seus Col·legiats el present 
conveni de forma que s’aconsegueixi la màxima difusió. És per això que el 
COFT s’obliga a comunicar l’acord aconseguit amb el CTRM, les condicions 
pactades i el procediment de contractació a través dels seus mitjans 
habituals de comunicació. 
 
 

5.  Durada del conveni 
El present Conveni entrarà en vigor en data de la seva signatura i tindrà la 
durada d’un any, però s’entendrà renovat si cap de les parts ho comunica 
abans del termini de l’any. 

 
 

 6.  Col·laboració del CTRM en la revista del COFT 
El CTRM es compromet a col·laborar anualment en un anunci a la 
publicació del COFT, anomenada l’Aixarop.  
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