ADIN facilita la contractació de serveis
jurídics i fiscals al seus associats
Signa un conveni amb Bufete Escura que es compromet a brindar als membres
de l'entitat assistència telefònica gratuïta i un 30% de descompte en els serveis.
Els socis rebran també un carnet d'assistència jurídica com a beneficiaris de les
condicions preferents que estipula la col·laboració, recentment renovada.
Barcelona, 25 febrer 2011.- ADIN (Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics)
acaba de renovar el conveni de col·laboració amb Bufete Escura i que permetrà als seus
associats gaudir d'unes condicions avantatjoses en la contractació dels serveis jurídics,
fiscals i comptables de la prestigiosa firma de Barcelona formada per advocats,
economistes i graduats socials. El document estipula que els socis d'ADIN podran
contractar tots els serveis del bufet amb un 30% de descompte i també es beneficiaran
d'una assistència telefònica i una primera consulta gratuïtes i d'un estudi de viabilitat i
reclamació perjudicials també sense cost. A més, se'ls facilitarà un carnet d'assistència
jurídica com a beneficiaris de les condicions preferents. Per la seva banda, Bufete
Escura es compromet a “participar i promoure jornades de difusió organitzades per
ADIN”, i a contribuir amb la redacció d'articles a la confecció de la revista de
l'associació.
“La renovació de l'acord és sens dubte una bona notícia perquè facilita l'accés als
nostres associats a una empresa de serveis jurídics, fiscals i comptables de gran nivell
amb unes condicions preferents”, assegura Eusebi Marsal, vicepresident d'ADIN. “Fa
cinc anys que treballem amb Bufete Escura i la qualitats dels seus serveis fa que molts
dels nostres socis l’escullin com a proveïdor”, afegeix Miquel Guarner, el seu secretari
general. Bufete Escura posarà a la disposició dels socis d'ADIN els seus serveis jurídicmercantil, jurídic-processal, recursos humans, fiscal-comptable, i de protecció de dades,
específicament adreçats al món de l'empresa.
Sobre Bufete Escura
Bufete Escura és una de les empreses de serveis jurídics, fiscals i comptables de més
tradició i prestigi de Barcelona. Fundada per Narciso Coll al 1905 amb el nom de Centre
Mercantil Internacional, el seu ràpid creixement inicial va portar la firma a obrir
oficines a Madrid i València fins que la guerra civil força als seus propietaris a reduir la
dimensió del negoci tot i que sempre van mantenir-ne l'activitat. Al 1945 Antonio
Escura Viñuela s'encarrega d'agafar les regnes del despatx i enceta una etapa en què
l'empresa aconsegueix situar-se entre les de més prestigi de la Ciutat Comtal. Al 1992
pren el nom actual, Bufete Escura, amb la voluntat de ser un despatx de serveis
professionals per a les empreses. Ferran Escura Serés és el primer soci-director del
bufet, que inaugura noves instal·lacions al carrer Londres, un fet que marca un període
d'expansió que continua actualment. Al 2002, s'incorpora a Hispajuris, la primera
organització de despatxos d'advocats d'Espanya. Dos anys més tard, s'inauguren unes
altres oficines al carrer Comte Borrell.
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