
	
	
	
	
	
	
	
	

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
 
 

A Reus, el dia 23 d'abril de 2016. 
 

REUNITS 
 
D’una part, Jordi Compte Vilà , major d'edat, que actúa en nom de Club Tennis 
Reus Monterols en qualitat de president, amb domicili social a la ciutat de Reus, 
amb NIF núm. G43071596, consta inscrit el club en el Registre d’Entitats Esportives 
del Consell Català de l’ Esport amb el número 5272 en data 25 de febrer de 1988. 
 
De l'altra part, Felipe Giménez Rodríguez que actua en nom de l’entitat Club De 
Golf Reus Aigüesverds (en endavant GOLF AIGÜESVERDS) amb domicili social 
a Reus, Casa Club del Golf Aigüesverds, Carretera de Cambrils s/n, Mas Guardia, 
con NIF nº G-43223635. Actua en qualitat de President de l’entitat. 
 
Després d'ésser reconeguda mútua capacitat per a contractar i obligar‑se en les 
representacions que respectivament ostenten. 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que el CLUB DE TENNIS REUS MONTEROLS és titular d'unes instal·lacions 
dedicades a la pràctica de l'esport que inclouen una zona d'aigües, una zona de 
gimnàs, tennis, pàdel, frontó, etc. 
 
II. Que en l'interior de l'esmentat local és possible la pràctica d'activitat física per a 
persones majors de 18 anys o majors de 16 anys amb autorització mèdica. 
 
III. Que CLUB DE GOLF REUS AIGÜESVERDS disposa d’un contracte que el 
vincula amb Golf Aigüesverds S.A. per la gestió conjunta del camp de golf a la Ctra. 
Cambrils Km 1,8 (Mas Guardià) a la ciutat de Reus, on s'hi realitzen tan activitats 
d’àmbit esportiu com espectacles, així com d'altres esdeveniments de tot tipus, 
oberts al públic en general.  
IV. Que ambdues entitats tenen interessos comuns en l'esport i altres àmbits, així 
com la voluntat de crear sinèrgies entre entitats de la ciutat amb el mateix objectiu, 
motiu pel qual volen col·laborar i unir esforços en projectes d'interès comú. 



	
	
	
	
	
	
	
	
CLÀUSULES 
 
Primera. – Objecte 
 
El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre GOLF 
AIGÜESVERDS i CLUB TENNIS REUS MONTEROLS consistent en la 
col·laboració entre ambdues entitats per a cedir als seus associats descomptes, 
promocions exclusives, esdeveniments conjunts i d’altres beneficis pel soci. 
 
Segona. – Compromís 
 
CLUB DE TENNIS MONTEROLS es compromet a: 
 

§ Cedir un accés mensual a totes les seves instal·lacions esportives als socis 
de GOLF AIGÜESVERDS, prèvia identificació com a socis del club de golf.  

 
§ Fer constar a la pàgina web (www.tennismonterols.cat) el present conveni 

de col·laboració i els seus avantatges per llurs socis. 
 
D’altra banda, GOLF AIGÜESVERDS es compromet a: 
 

§ Obsequiar amb 4 h de classes de golf gratuïtes als socis del CLUB TENNIS 
REUS MONTEROLS, sota les ordres d’un professional de golf, en grups de 
5 persones. 

 
§ Facilitar l’accés gratuït al camp de pràctiques, putting green i pitch&putt als 

socis del CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, previ identificació a recepció 
com a socis del CLUB TENNIS REUS MONTEROLS. 

 
§ Establir una quota de 30€/mes per tal que els socis sense handicap del 

CLUB TENNIS MONTEROLS puguin jugar al camp de golf de dilluns a 
divendres, en dies no festius. 

 
§ Fer constar a la pàgina web (www.golfreusaiguesverds.com) el present 

conveni de col·laboració i els seus avantatges per llurs socis. 
 

 
 
De manera conjunta, GOLF AIGÜESVERDS i CLUB TENNIS MONTEROLS es 



	
	
	
	
	
	
	
	
comprometen a explorar la possibilitat d’endegar projectes comuns de caràcter més 
ambiciós, mantenint un contacte fluid que pugui culminar en una major interrelació 
entre ambdós clubs. 
 
 
Tercera. – Durada 
 
El present conveni tindrà una durada d’un (1) any a comptar del dia de la seva 
signatura, data en la qual es revisarà i prorrogarà si les dues parts en segueixen 
interessades.  
Queda oberta la possibilitat de revisar i prorrogar només alguns dels punts 
esmentats anteriorment. 
En cas de voler revocar, caldrà fer-ho, com a mínim, seixanta dies abans d'acabar 
el termini anual. 
 
 
Quarta. – Llei aplicable i submissió 
 
El present conveni es regirà i interpretarà d’acord amb el dret espanyol. 
Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació, 
compliment, efectes i extinció del present acord, les dues parts, amb renúncia 
expressa a qualsevol altre fur que per Llei pogués correspondre’ls, acorden 
sotmetre’s a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus. 
 
En prova de conformitat, les parts signen el present acord per duplicat, al lloc i data 
citats al principi d’aquest document, quedant un exemplar del mateix a poder de 
cadascuna de les parts. 
 
 
CLUB DE TENNIS MONTEROLS   CLUB DE GOLF REUS AIGÜESVERDS 
   
 
 
 
 
   Signat: Jordi Compte Vilà       Signat: Felipe Giménez Rodríguez 


