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XCAT
ll lustre Col.leg¡ de I'Advocacia
de Tarragona

AcoRD DE cola¡onec¡ó ENTRE L'rL.LUsrRE col.LEGr DE
L'ADVOCACIA DE TARRAGONA I L'EMPRESA DATALINK FOR
BUSTNESS, S.L

A Tarragona, 24 de novembre de 2021

REUNITS

D'una part, la Sra. Estela Martín Urbano, amb DNI 39723873K, en nom i

representació de l'Il.lustre Col.legi de I Advocacia de Tarragona (ICAT), amb
seu al carrer Enric d'Ossó, núm. 1, segona planta, d'aquesta ciutat.

D'altre part, el Sr. José Francisco Rodríguez Egea, amb DNI 77707281X, en nom i

representació de DATALINK FOR BUSINESS, S.L, amb CIF 866840943 iamb
domicili a C. Josep Miquel Quintana 74, Principal, 08950 d'Esplugues de
Llobregat,

Es reconeixen mútuament, en les respectives qualitats en qué intervenen, la
capacitat legal necessária per atorgar aquest acord, i a aquest efecte,

MANIFESTEN

Que l'Il.lustre Col'legi de lAdvocacia de Tarragona (ICAT) té com un dels
seus objectius i interessos principals I'oferiment de diferents serveis als seus
col'legiats.

Que DATALINK FOR BUSINESS, S.L (en endavant ADT) és una empresa líder
mundial en seguretat electrónica i monitorització d'alarmes que ofereix
serveis de seguretat intel'ligent i interactius connectats a una Central
Receptora d'Alarmes per a llars i petits negocis.

CONVENEN

Primer,- Que I'Il'lustre Col.legi de I'Advocacia de Tarragona i ADT tenen la
voluntat de trobar fórmules per la millora de serveis que s'ofereixen als col'legiats,
entre ells, també els relatius a sistemes de seguretat per instal'lar als despatxos
o la llar.

Segon.- Que la relació professional o comercial que estableixi ADT amb els
respectius col.legiats ho será dins de l'ámbit estrictament privat entre ambdues
parts, sense que el Col.legi encorri en cap obligació ni responsabilitat.

Tercer.- Que ADT dins del marc d'aquest conveni ofereix als col.legiats el producte
específic "ADT Alert Hogar".

Quart- La vigéncia del present conveni será d'un any, durant el qual es traslladaran
als col.legiats totes les ofertes a futur, Tot iaixí, qualsevol de les parts pot
denunciar la vigéncia, o es pot donar per finalitzada en el moment que
s'incompleixen els corresponents compromisos als que s'obliguen les parts en
aquest conveni.

Que transcorregut I'any de vigéncia, aquest conveni quedará sense efecte, i les



ICAT

I en prova de conformitat, ratificant-se en el seu contingut, el signen ambdues
parts, per duplicat, el lloc i data assenyalats a l'encapgalament.

parts hauran de signar un de nou

Estela Martín Urbano
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