ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE
CÀRITAS CATALUNYA
I
TURISVALL, S.L. ( HOTEL ALIMARA)

REUNITS
Na Dra. Carmen Borbonès i Brescó Presidenta de l’entitat Càritas Catalunya, amb NIF
R25002991 i amb domicili social al carrer Dels Àngels 18 entresol, 08001Barcelona.
I de l’altra part, la Sra. Elisabet Ferrer Fernández, apoderada i consellera de la
societat Turisvall SL, amb NIF B 60903002 i amb domicili a la Av. Can Marcet 36 38,
08035 Barcelona.
Ambdues parts reconeixen mútuament capacitat jurídica per a subscriure el present
conveni de col·laboració i a tal efecte.

EXPOSEN
I.- Que Càritas Catalunya, entitat de acció caritativa i social de l’església catòlica
instituïda per la Conferencia Episcopal desenvolupa una important labor de suport i
promoció social a diversos grups socials en situació de precarietat i/o exclusió social. A
la seva acció social participen voluntaris, treballadors i col·laboradors tenint com a
objectiu un mon mes just amb mes possibilitats per a les persones.
II.- Que la societat Turisvall SL explota l’Hotel Alimara de Barcelona, el qual forma part
del Grup CETT, un centre internacional de formació i transferència de coneixement en
hoteleria, turisme i gastronomia que ofereix diversos nivells de formació.
III.- Que Càritas Catalunya té signat un conveni de col·laboració amb d’Institut de
Microcirurgia Ocular (IMO) de Barcelona per el qual es dona suport i ajuda a les
famílies i persones ambo greu risc d’exclusió social. Com a conseqüència d’aquest
conveni, Càritas Catalunya vol establir un conveni de col·laboració amb l’Hotel Alimara
amb la finalitat de poder allotjar als pacients i/o familiars que siguin derivats a IMO des
de les Càritas Diocesanes.. Que també és interès per part de Turisvall SL de signar un
conveni de col·laboració amb Càritas Catalunya dins de la seva activitat en
Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
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IV.- Que ambdues entitats, considerant que tenen uns objectius en part coincidents i
complementaris, desitgen subscriure aquest Acord de Col·laboració. D’aquesta
manera formalitzen el present document tenint en compte les següents clàusula

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJETE DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ.

L’objecte d’aquest Acord de Col·laboració es establir un espai de cooperació entre
l’Hotel Alimara i Càritas Catalunya amb la finalitat de que pacients i/o familiars que
siguin atesos o intervinguts quirúrgicament a l’IMO, pugin allotjar-se a l’Hotel Alimara i
gaudir dels seus serveis complementaris. Les parts acorden que el servei que presta
l’Hotel Alimara també podrà ser prestat puntualment per la Residencia Àgora
Barcelona, que pertany també al Grup CETT i es troba situat al Passeig del
Castanyers 21 de Barcelona, molt a prop de l’Hotel Alimara.
SEGONA.- CONDICIONS ECONOMIQUES DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS.

Les tarifes i condicions dels serveis prestats per l’Hotel Alimara figuraran en un annex
al present Acord i son les corresponents per l’any 2015. Les tarifes tindran una
vigència anual. En el supòsit de renovació del present Acord, tal i com establirà la
clàusula quarta, seran pactades de mutu acord i s’inclouran dins del document de
renovació del mateix acord.
TERCERA.- AMPLIACIÓ DE LA COL.LABORACIÓ.

Les parts acorden la possibilitat d’obrir noves vies de col·laboració que van mes enllà
de les especificades en el present Acord. A tal efecte es podran formalitzar nous
Convenis de Col·laboració amb la intenció de que les parts puguin desenvolupar els
seus objectes socials i sobre tot amb la finalitat de realitzar accions socials en benefici
de la comunitat mes desfavorida.
QUARTA.- INICI I DURADA.

La durada del present Acord de Col·laboració serà d’un any a comptar de la data de la
seva signatura. Aquest podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts i haurà de
ser formalitzat un mes abans de la seva finalització del termini convingut.
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CINQUÈNA- RENÚNCIA.

Qualsevol de les parts podrà renunciar el present Acord de Col·laboració comunicantho a l’altra part que intervé, per escrit, amb un mes d’antelació a la data en la que
desitgi la finalització del mateix o, en el seu cas, de la seva prorroga.

SISENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL.
Les dades de caràcter personal contingudes en aquest conveni seran protegides
d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i les seves disposicions reglamentàries.
SETENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, desenvolupament, modificació,
resolució i efectes que poguessin derivar de l’aplicació del present Acord de
Col·laboració, hauran de resoldre’s de mutu acord. Si no fos possible arribar a cap
acord, les qüestions litigioses seran de coneixement i competència de l’ordre
jurisdiccional civil dels tribunals de Barcelona.

I, en proba de conformitat i per a què consti tot el convingut, ambdues parts firmen el
present Acord de Col·laboració, per duplicat i en tots els seus fulls, en el seu lloc i data
indicats a continuació.

HOTEL ALIMARA

CÀRITAS CATALUNYA

Directora
Elisabet Ferrer Fernández

Presidenta
Dra.Carmen Borbonès i Brescó

Barcelona, 19 de març de 2015.
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