
Barcelona, 02 de gener de 2020

AGORD DE COL.LABORACIÓ
CLUB ATLÉTIC RUNNING - AIGUA, ESPORTS ¡ SALUT, SL

REUNITS

D'una part,

En Jordi Cabanas Ferrer, major d'edat, proveit de DNI N'36.968.562-H actuant en qualitat
d'apoderat de la societat mercantil AIGUA, ESPORTS ¡ SALUT, S.L. (en endavant, AES),
amb domicili a Av. de I'Estadi 30-38 de Barcelona i CIF N" 8-62849674, fent ús de les
facultats conferides al seu favor.

I d'altre,

En Xavier Capdevila Yázquez, major d'edat, proveit de DNI N" 36.505.041 actuant en qualitat
de representant legal de l'entitat GLUB ATLETIC RUNNING, amb domicili a Carrer Elkano
24, baixos de Barcelona i NIF N' G-58056904 fent ús de les facultats conferides al seu
favor.

Ambdues parts, reconeixent mútuament la representació amb la que actuen i la capacitat
suficient per a celebrar el present Acord de Col'laboració,

EXPOSSEN

l) Que GLUB ATLÉTIC RUNN¡NG és una associació privada dedicada al foment,
el desenvolupament i la prácticá continuada de l'activitat física i esportiva.

ll) Que AES es la societat concessionária encarregada de la gestió de les Piscines
Bernat Picornell dedicada a I'explotació de centres esportius.

Per tot aixó, les parts convenen subscriure el present Acord de Col'laboració que es regirá
pel que estableixen les següents:
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ESTIPULAG!ONS

PRIMERA

Mitjangant el present contracte, les parts acorden col'laborar per tal d'oferir, per part d'
AES, els descomptes i serveis que s'han d'assenyalar en les següents estipulacions, en els
termes i condicions que es pacten en aquest acord de col'laboració.

SEGONA

AES es compromet a oferir i mantenir, durant la vigéncia del present acord o de qualsevol
de les seves possibles prórrogues, a favor dels associats, la següent oferta en el seu
centre del CEM Piscines Bernat Picornell.

. Matrícula gratuila.

. D'1 a 20 inscrits: 20 % de descompte.

. A partir dels 21 inscrits: 3Oo/. de descompte.

. El percentatge de descompte corresponent sempre s'aplicará sobre el preu de
l'abonament segons la tarifa vigent.

Per poder beneficiar-se dels descomptes i gratut'tats establefts, els treballadors s'hauran
d'acreditar com a tals, mitjanqant un carnet, una targeta o qualsevol altre document
acreditatiu expedit per l'empresa (nómina, certificat d'empresa, etc.).

TERCERA

El present acord tindrá una vigéncia d'un (1) any a comptar des de la data de la seva
signatura i es renovará automáticament per períodes successius, llevat preavís per escrit
de qualsevol de les parts amb un (1) mes d'antelació a la data en que es vulgui fer efectiva
l'extinció del contracte.

Será causa de resolució del present acord l' incompliment de les obligacions assumides
per qualsevol de les parts. La resolució de l'acord per incompliment de les parts de
qualsevol de les seves obligacions no comportará cap tipus de dret a la part complidora a
percebre una indemnització per danys i perjudicis, ni per qualsevol altre concepte.

GUARTA

El seguiment del desenvolupament i compliment d'aquest acord, correspon a una persona
designada per Piscines Bernat Picornell i una altra designada pel Glub Atlétic Running.

QUINTA

AES se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les
controvérsies que es derivin de l' interpretació o compliment del present contracte, amb
renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.
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I en prova de conformitat, les parts signen aquest contracte per duplicat i a un sol efecte, al
lloc i dates assenyalats en I'encapqalament.

Xavier Ga Vázquez
CLUB A RUNNING

JI

ESPORTS ¡ SALUT, SL


