
 
  
 
CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I EL SENYORS JORDI  
SÁNCHEZ PÉREZ I ALBERT TORNÉ MUÑOZ 
 
 
Calafell,     de       de 2017 
 
 

REUNITS 
 
D'una part, el senyor Ramon Ferre Solé, alcalde de l’Ajuntament de Calafell, en nom i representació 
de la referida Corporació, assistit pel senyor Alexandre Pallarès i Cervilla, secretari de l’Ajuntament. 
A efectes del present contracte, aquesta institució serà anomenada, d’ara endavant, com a 
“Patrocinador”. 
 
D'altra banda, el senyor Jordi Sanchez Pérez, major d'edat, amb DNI núm.48003132 Q, amb 
domicili a Rambla Costa Daurada, 16 2on B  de Calafell i el senyor Albert Torné Muñoz, amb 
domicili Baix Penedes, núm 9-11 2on 3ª, amb DNI 48025400C, d’ara endavant a efectes del 
present contracte, s’anomenaran “Promotors”. 
 
Reconeixent mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest contracte 
  

MANIFESTEN 
 
I.- Que el Patrocinador té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència activa del 
municipi en el mercat turístic, tant estatal com internacional. Per aquest motiu, és important que la 
corporació pugui participar, potenciar i fomentar el desenvolupament del turisme i promoure totes 
les activitats encaminades a incrementar la demanda turística en el municipi, ja que això contribueix 
a estimular l’economia municipal.   

 
II.- Que els promotors  participen a la 11ª edició mundial de la Extremen Sailing Series amb un 
catamarà  volador GC32, com a membres de l’equip espanyol.     

III.  Que el catamarà anomenat Team Extreme portarà  distintius amb la llegenda “Calafell” a la 
vela i al casc i el tripulants, al seu uniforme. 

 
IV.- Que ambdues parts acorden subscriure aquest contracte administratiu especial de patrocini, 
regulat a la Llei de Contractes del Sector Públic, al Codi Civil català i a la Llei 34/1988, d’11 de 
novembre, general de publicitat, què es regirà per les següents 
 
 

ESTIPULACIONS 
 
Primera.- Objecte 
 
És objecte d’aquest contracte el patrocini de l’Ajuntament de Calafell als senyors Jordi Sanchez 
Pérez i Alberto Torné Muñoz. 
 
 
Segona.- Obligacions del Patrocinador 
 
L’Ajuntament de Calafell assumeix els següents compromisos: 
 



1. Facilitar al promotor motora el distintiu del municipi de Calafell, que s’haurà d’exposar  al 
catamarà i als uniformes. 
 
2. Realitzar una aportació econòmica de 9.700 euros, destinada a col·laborar amb el 
finançament, per a la promoció de Calafell durant la participació en la competició de vela extrema  
Extreme Sailing Series 2017, la qual se celebra cada any a diferents països del mon i aquest any la 
seva quarta etapa per primera vegada és a Barcelona. Per la seva espectacularitat i la participació de 
campions olímpics gaudeix d’un gran reconeixement internacional. 
 
La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària  promoció de la ciutat  núm 
AO1/9120/2269931/01 

 
Tercera.- Obligacions de la Promotora 
 
Els senyors Jordi Sánchez i Albert Torné assumeixen els compromisos següents: 
 

a) Reconèixer el patrocini de l’Ajuntament de Calafell fent constar durant la vigència de 
l’acord el distintiu de Calafell al catamarà i uniformes que utilitzarà durant la competició. 
 

b) Per tal d’acreditar el compliment d’aquesta obligació, el Promotor es compromet a aportar 
mostres de la publicitat realitzada.  
 

c) Convocar i convidar oficialment al Patrocinador en tots els actes protocol·laris que es 
celebrin per a la promoció i difusió d’aquesta competició. 
  

 
Quarta .- Justificació del patrocini 
 
En quant a la forma de justificar el patrocini, el Promotor lliurarà al Patrocinador, un dossier de 
premsa sobre l’activitat i un àlbum fotogràfic en suport digital, per permetre al Patrocinador 
comprovar l’efectivitat de totes i cadascuna de les insercions publicitàries i l’abonament del preu de 
d’inscripció a la competició.  
 
 
Cinquena .- Confidencialitat  
 
Els signants del present contracte es comprometen a mantenir la més absoluta confidencialitat 
sobre el seu contingut i sobre tota la documentació i informació a la que tinguin accés i que aporti 
qualsevol de les parts amb motiu del desenvolupament d’aquest projecte de col·laboració conjunta, 
a excepció del que expressament les parts acordin divulgar a tercers. 
 
 
 
Sisena- Durada 
 
La competició que té lloc durant tot l’any 2017 a diferents països, no impedirà que la durada del 
present contracte sigui fins a l’entrega del dossier descrit en l’estipulació quarta, que acrediti la 
participació dels promotors a l’etapa de Barcelona. 
  
 
Setena .- Causes d’extinció 
 
Aquest contracte es pot extingir per les causes següents: 
 

a) La finalització de la seva vigència. 
 

b) L’ incompliment, total o parcial, de les obligacions per qualsevol de les parts o de les 
disposicions legals aplicables. 



 
c) La no participació en la competició objecte del patrocini. 

 
d) El mutu acord entre les parts. 

 
 
Vuitena.- Incompliment 
 
L’ incompliment del present contracte per qualsevol de les parts pot donar lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del contracte i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a propòsit del mateix, 
requerirà que la part interessada, que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. 
 
En qualsevol cas, la part que incompleixi haurà d’indemnitzar a la part complidora pels danys i 
perjudicis que se li hagin causat. 
 
 
Novena.- Modificacions 
 
Les modificacions del present contracte requeriran la seva aprovació per ambdues parts i les 
modificacions pactades s’adjuntaran com annex a aquest contracte. 
 
 
Desena.- Règim jurídic 
 
Atenent a la naturalesa de contracte administratiu especial del present document, el règim 
aplicable a l’Ajuntament de Calafell, pel que fa als seus efectes i extinció, és la pròpia del dret 
privat, de conformitat el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contracte del sector públic. 
 
Aquest contracte resta condicionat també amb la normativa establerta en el Codi Civil (articles 
1254 i següents), pel que fa als requisits essencials per a la validesa dels contractes, el seu 
consentiment, objecte, causa, eficàcia, interpretació, rescissió i nul·litat, i resta de legislació civil 
aplicable. 
 
Per a la resolució de les diferències i conflictes derivades del present contracte, així com la seva 
interpretació i compliment, les parts es sotmeten de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la 
demarcació de Tarragona. 
 
 
Llegit el present acord per les parts, el signen per triplicat i a un sol efecte, en senyal de conformitat 
en el lloc i data indicats. 
 
 
Ajuntament de Calafell               
 
 
 
 
 
Sr. Ramon Ferré Solé,     Sr. Jordi Sánchez Pérez             Sr. Albert Torné Muñoz            
Alcalde 
 
 
 
 
 



Sr. Alexandre Pallarès i Cervilla, 
Secretari 

 
 
 


