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CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP  I HOSPITALET 
INFANTE CONSTRUCCIONES, SA (HINCOSA) PER LA CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL I 

GRATUÏT  DE LOCAL PER  RECOLLIDA D’AJUDA HUMANITÀRIA PEL POBLE 
UCRAÏNÉS 

 
 

Mont-roig del Camp, el 4 de març de 2022. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, com a cedent, el Sr. Marcos Espinola González, amb NIF ****737***, actuant en 
nom i representació de Hospitalet Infante Construcciones, SA (Hincosa), amb NIF 
A43019785 i domicili en C. Paris 3, de l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona). 
 
D’una altra part, com a cessionari precarista, el Sr. Fran Morancho López, amb NIF ****85*** 
actuant en nom i representació de l’Excm. Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb NIF 
P4309300D i domicili a Ctra. Colldejou s/n de Mont-roig del Camp (Tarragona), facultat per 
la signatura d’aquest conveni mitjançant Acord del Ple de data 30 d’abril de 2021 i assistit 
per la Secretària accidental de la Corporació, la Sra. Janina Castellnou Rovira. 
 
EXPOSEN  
 
PRIMER.- Que la mercantil Hospitalet Infante Construcciones, SA (Hincosa) és propietària 
de ple domini del local comercial situat a l’Avda. Barcelona, 188 Planta Baixa de Miami-
Platja. 
 
SEGON.- L'objecte d'aquest Conveni és establir les condicions de la cessió temporal i 
gratuïta per Hospitalet Infante Construcciones, SA (Hincosa) a l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp, del bé referenciat a l’Expositiu 1r, a fi de poder organitzar la recollida d’ajuda 
humanitària pel poble ucraïnès.  
 
A l'efecte de dur a terme l'actuació que es pretén, les parts citades aproven les següents, 
 
 



 

 

CLÀUSULES  
  
PRIMERA. L'objecte del conveni ho constitueix la cessió  temporal i gratuïta del bé 
referenciat a l’expositiu 1r, propietat de Hospitalet Infante Construcciones, SA (Hincosa) a 
Excm. Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
SEGONA.- La cessió en les condicions indicades s’efectuarà de manera lliure i amb un 
termini màxim de 2 mesos, a partir del dia 05/03/2022, si bé el cedent propietari es reserva 
el dret de donar per finalitzada la cessió gratuïta en qualsevol  moment, amb l’únic requisit 
de comunicar dita circumstància al cessionari. A aquests efectes, requerit el cessionari, 
haurà de retornar de forma immediata, i en tot cas en el termini màxim de 10 dies, la 
possessió i ús del local que ens ocupa. 
 
TERCERA.- La part cessionària serà responsable directa i exclusiva de qualsevol 
responsabilitat pels possibles danys causats a persones o coses que es derivin per 
negligència o mal ús del local cedit. 
El cessionari no podrà realitzar obra de cap tipus sense permís del propietari, per tant, el 
cessionari retornarà el local en el mateix estat de conservació que el va rebre. 
 
 
I trobant-se conformes totes les parts, signen totes les còpies en lloc i data a dalt citats del 
que, com a Secretària per a aquest acte, en dono fe. 
 
 
Fran Morancho López 
Alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
 
 
 
Marcos Espinola González, actuant en nom i representació de: 
Hospitalet Infante Construcciones, SA (Hincosa) 
 
 
 
Janina Castellnou Rovira 
Secretària accidental de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 


