
 

C O N V E N I 

A la vila de Riudoms, a 7 d’octubre de 2008 

REUNITS 

D’una part, el Molt Il·lustre Sr. Lluís Miquel Pérez Segura, Alcalde de Reus, 

assistit pel Sr. Jaume Renyer i Alimbau, Secretari General de l’Ajuntament 

de Reus. 

I de l’altra, l’Il·lustríssim Sr. Josep Maria Cruset Domènech, Alcalde de 

Riudoms, assistit per la Sra. Anna guinjoan Sánchez, Secretària interina de 

l’Ajuntament de Riudoms. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Reus, en virtut del 

que disposa l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Riudoms, en virtut 

del que disposa l’article 21.1 b)  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local. 

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament  la capacitat suficient 

per a formalitzar el present document, i  

 



MANIFESTEN 

I. Que els municipis de Reus i Riudoms estan interessats en l’estudi i 

divulgació de la figura i l’obra de l’universal arquitecte Antoni Gaudí 

i Cornet, donada l’estreta vinculació que l’arquitecte tenia amb 

totes dues localitats.  

II. Que els municipis de Reus i Riudoms, conscients que en l’àmbit 

turístic, com en molts d’altres sectors, les aliances són necessàries 

per atreure visitants, volen encetar una etapa de relacions al 

voltant de l’obra i figura del genial arquitecte Antoni Gaudí i Cornet 

que permeti crear un marc de col·laboració entre ambdues 

localitats amb l’objectiu de promocionar tot el referent a la vida i 

trajectòria de l’arquitecte, tenint en compte que és un destacat 

element d’atracció turística, així com un important element 

d’identitat. 

III. Que el Gaudí Centre Reus és el centre d’interpretació dedicat a la 

figura i l’obra d’Antoni Gaudí i Cornet a Reus i l’Epicentre Gaudí de 

Riudoms és l’equipament cultural que Riudoms també ha dedicat al 

mateix arquitecte. 

Les Corporacions signants, amb la voluntat d’apropar els municipis de 

Reus i de Riudoms amb l’establiment de nexes de col·laboració i amb el 

convenciment que ajuden a un millor coneixement i a una més àmplia 

difusió de la vida i l’obra de l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, expressen 

el seu interès i la seva voluntat de col·laboració mitjançant aquest 

conveni, i 



ACORDEN 

Primer.- Els Ajuntaments de Reus i Riudoms col·laboraran en la 

promoció turística dels equipaments que cadascun dels 

municipis ha dedicat a la figura de l’arquitecte Antoni Gaudí. 

En aquest sentit, el Patronat Municipal de Turisme i Comerç 

de Reus vetllarà perquè hi hagi material informatiu de 

l’Epicentre Gaudí de Riudoms a l’Oficina de Turisme del 

Gaudí Centre Reus. 

De la mateixa manera, l’Ajuntament de Riudoms disposarà 

de material promocional del Gaudí Centre Reus a l’Epicentre 

Gaudí de Riudoms. 

Ambdós municipis donaran la màxima difusió possible als 

serveis que ofereix cada equipament. 

Segon.- La ciutat de Reus convidarà a realitzar, de manera gratuïta, 

una visita guiada al Gaudí Centre Reus a diverses entitats 

riudomenques, amb l’objectiu que puguin conèixer aquest 

nou equipament de turisme cultural. 

Tercer.- L’Ajuntament de Reus afegirà a la pàgina web del Gaudí 

Centre Reus un enllaç amb el web de l’Ajuntament de 

Riudoms amb l’objectiu de millorar el coneixement d’aquest 

espai de Riudoms dedicat a Gaudí. 



De la mateixa manera, la pàgina web de l’Ajuntament de 

Riudoms inclourà un enllaç amb el Gaudí Centre Reus. 

Quart.- El Patronat Municipal de Turisme i Comerç de l’Ajuntament 

de Reus, responsable de la promoció turística de la ciutat de 

Reus, portarà material promocional de l’Epicentre Gaudí de 

Riudoms a les fires i promocions turístiques a les quals 

assisteixi. 

Cinquè.- L’Ajuntament de Reus oferirà un descompte especial en 

l’entrada al Gaudí Centre Reus a aquelles persones que 

hagin visitat l’Epicentre Gaudí de Riudoms i ho acreditin amb 

l’entrada. 

De la mateixa manera, l’Ajuntament de Riudoms oferirà un 

descompte especial als visitants del Gaudí Centre Reus que 

vulguin conèixer l’Epicentre Gaudí de Riudoms i ho acreditin 

amb l’entrada. 

Sisè.-  Es crearà una comissió de seguiment que estarà formada 

per representants designats per ambdues parts, la qual, 

tindrà per finalitat analitzar els resultats d’aquest acord, així 

com l’estudi de noves accions conjuntes que reforcin el 

contingut d’aquest conveni. 

Setè. La durada d’aquest conveni té una durada d’un any a 

comptar de la data de la seva signatura i podrà ser prorrogat 

tàcitament per períodes anuals si cap de les parts manifesta 



expressament amb dos mesos d’antelació la seva voluntat 

de deixar sense efecte aquesta col·laboració. 

I en prova de conformitat, ratificant-ne el seu contingut, les parts signen 

aquest document per triplicat en el lloc i data indicat al començament. 

 

PER L’AJUNTAMENT  
DE REUS 
L’Alcalde 

PER L’AJUNTAMENT 
DE RIUDOMS 
L’Alcalde 

 

 

 

Lluís Miquel Pérez Segura Josep Maria Cruset Domènech 

 

EL SECRETARI GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT DE REUS 

LA SECRETÀRIA INTERINA DE 

L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS 

 

 

 

Jaume Renyer Alimbau Anna Guinjoan Sánchez 
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