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CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE EL PATRONAT DE TURISME DE CALAFELL 1 

L'ENTITAT CLUB D'AMICS RAZZLERS 50'5 CAR & ROCK AND ROLL 

Calafell, 18 de febrer de 2016 

REUNITS 

D'una part, el senyor Ramon Ferré Solé, President del Patronat de Turisme de Calafell, en 
nom i representació del referit ens, assistit per la Sra. Agueda Subirana Alvarez, Secretaria 
accidental del Patronat. A efectes del present contracte, aquesta institució sera 
anomenada, d' ara endavant, com a "Patrocinador". 

D'altra banda, el senyor Sergio Rodes Bertran, major d'edat, amb DNI núm. 78.086.738-J, 
en nom i representació de l'entitat Club d'Amics Razzlers 50's Car & Rock and Roll, 
domiciliada a Balaguer (Lleida), Avinguda Les Franqueses, núm. 59, 3A, amb CIF núm. G-
25.600.792. D'ara endavant a efectes del present contracte, aquesta societat sera 
anomenada "Promotora". 

capacitat legal necessaria per a l'atorgament d'aquest 

MANIFESTEN 

1.- Que el Patrocinador té, com un deis seus principals objectius, promoure la presencia 
activa del municipi en el mercat turístic, tant estatal com internacional, així com estimular 
tota mena d'activitats que suposin un enriquiment del lleure, tant de la ciutadania de 
Calafell com deis visitants del municipi. És per aixo que la Corporació té la voluntat de 
participar, potenciar i fomentar el desenvolupament del turisme i promoure totes les 
activitats encaminades a incrementar la demanda turística en el municipi, ja que aixo 
contribueix a estimular l'economia municipal. 

És per aixo que vol afavorir la celebració deis actes esmentats en el punt 11, tant per 
l'interes turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable capacitat d'atenció 

-· ··· -7">·-- visitants, com a canvi de la col·laboració de la Promotora en la publicitat de la marca 
Calafell. 

11.- Que la Promotora és l'entitat que organitza el Festival Riverside, esdeveniment aquest 
que es ve realitzant des de fa un temps al municipi de Calafell. 
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111.- Que ambdues parts acorden subscriure aquest contracte de patrocini, regulat a 
l'article 22 de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat, que es regira per 
les següents 

ESTIPULACIONS 

Primera.- Objecte 

L'objecte d'aquest conveni és regular la forma de col-laboració del Patrocinador en 
l'organització de l'esdeveniment següent, organitzat perla Promotora: 

• Festival Riverside. 

D'ara endavant, i als efectes del present acord, les parts acorden referir-se a l'esmentat 
actes com a I"' esdeveniment patrocinat''. 

Segona.- Obligacions del Patrocinador 

El Patrocinador assumeix els compromisos següents: 

a) Realitzar les gestions oportunes, en el marc de la seva competencia, per garantir 
!'efectiva celebració de l'esdeveniment patrocinat, l'obtenció deis permisos 
necessaris, la mobilització deis cossos d'ordre públic que consideri convenients i 
facilitar l'ocupació de la vía pública i els serveis que el Patronat estimi necessaris, 
sens perjudici de l'obligació de la Promotora, envers la sol-licitud i obtenció de les 
corresponents autoritzacions administratives. 

b) Facilitar a la Promotora el logotip que s'haura d'utilitzar a les serigrafies 
manifestacions externes que dugui a terme. 

c) Habilitar un espai. A més, la reixa lateral del parquing es tapara amb un material 
translúcid, perqué deixi passar la llum i no l'aire. Aquesta actuació la fara el 
Patrocinador amb els seus mitjans propis i no repercutira el cost en el pressupost 
económic de l'esdeveniment. 

d) Netejar l'espai habilitat, amb caracter preví a !'entrega d'aquest espai. Una vegada 
finalitzat l'acte, els organitzadors han de deixar l'espai habilitat net i en les 
mateixes condicions, en les quals es va entregar. 

e) Subministrar el material que es conté a I' Annex I del present acord. En cas de que 
sigui necessari per garantir la seguretat de l'esdeveniment, posara a disposició de 
l'acte una ambulancia. 
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f) Posar a disposició deis usuaris de l'esdeveniment patrocinat, si s'escau, un autobús 
que faci el trajecte Calafell-Port Segur-Calafell i a !'inversa, reservant-se el 
Patrocinador la potestat per repercutir part del cost d'aquest servei als seus 
usuaris, previa confirmació per part de !'empresa d'autocars seleccionada. 

g) Alternativa o acumulativament al punt g) anterior, el Patrocinador podra propasar 
un servei especial de transport amb el col·lectiu de taxistes del municipi. 

h) Autoritzar a la Promotora a col·locar una petita barra de bar en el recinte de 
l'esdeveniment. En aquest espai només se podran servir begudes. 

i) Habilitar espai suficient, davant de l'Hotel Canada, per l'aparcament deis vehicles 
classics. 

j) Aportar 150 tiquets d' entrada i sortida de I' aparcament del Port de Segur. 

k) Aportar voluntaris de Protecció Civil per garantir la seguretat de l'esdeveniment. 

1) Difondre pels mitjans municipals la celebració de l'esdeveniment. 

En qualsevol cas, les despeses a assumir per part del Patrocinador no podran superar 
l'import anual de 15.000,00, IVA inclós. Dins d'aquest import, també s'incloura la despesa 
d'ambulancia, en cas de que calgui tenir-la. 

Aquest import no és susceptible de modificació ni de revisió. 

Promotora sera l'encarregada de buscar els proveYdors necessaris per a la realització 
duue:,L esdeveniment. La Promotora indicara als prove'idors que les factures que emetin 

í;la,urdn de ser a nom de l'ens que indiqui el Patrocinador. 

En cas de que els compromisos anteriors superin els llindars maxims esmentats, la 
Promotora haura d'assumir la diferencia. 

En qualsevol cas, els organitzadors són els únics responsables davant deis prove'idors per 
tots els desperfectes o avaries que sorgeixin amb motiu de l'acte. 

Tercera.- Obligacions de la Promotora 

L'entitat Club d'Amics Razzlers 50's Car & Rock and Roll assumeix els compromisos 
següents: 

a) Organitzar i celebrar, sota el seu risc i ventura, els esdeveniments patrocinats. 

b) Fer constar en la publicitat de l'esdeveniment el patrocini del Patronat de Turisme 
de Calafell. Per tal d'acreditar el compliment d'aquesta obligació, la Promotor¡¡ es 
compromet a aportar mostres del material publicitari al Patrocinador. 
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e) Contractar una asseguran<,;a de responsabilitat civil pel valor que determini el 
Tecnic de Protecció Civil, pels danys que es puguin causar per la realització deis 
actes. 

d) Promocionar !'oferta d'allotjament en els establiments del municipi de Calafell. 

e) Inserir el logotip del Patrocinador, d'acord amb el disseny que aporti, en tot el 
material grafic que s'elabori pera aquest esdeveniment. 

f) Convocar i convidar oficialment al Patrocinador en tots els actes protocol·laris que 
es celebrin per a la promoció i difusió deis esdeveniments. 

g) Garantir i vetllar pel bon estat del material que es cedeix (i que consta a l'Annex 1), 
així com fer-se carrec de tots els danys que s'hi puguin ocasionar en el decurs de la 
celebració deis actes. 

h) Editar informació publicitaria de l'acte per a ser difosa des del Patronat, i fer-la 
extensiva al públic. S'editara una quantitat mínima de 100 cartells i 500 
díptics/uníptics. 

\ i) Presentar, amb temps suficient, tota la documentació requerida per la legislació "',. , l sobre espectacles i protecció civil, inclós el Pla de seguretat i el Pla d' autoprotecció 
\J de l'acte. 

, Quarta.- Empla<,;ament de l'esdeveniment patrocinat 
\ 

El Festival Riverside tindra !loe en el parquing del Port de Segur de Calafell, previa 
\ autorització del Port Segur-Calafell. 

\, /)En tot moment, de comú acord es podra acordar el canvi d'ubicació d'aquest 

\\/{ / esdeveniment. 

/'.,---:r·-A efectes de garantir el muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, es reserva a la 
·. ·····-···' 

1 
Promotora l'ús de l'espai tres dies laborables abans de l'inici del festival i dos dies 

¡ laborables després de la seva finalització. 

Les dates de celebració seran acordades de mutu acord per ambdues parts. 

Cinquena.- Justificació del patrocini 

En quant a la forma de justificar el patrocini, la Promotora lliurara al Patrocinador, un 
dossier de premsa sobre l'esdeveniment i un album fotografíe en suport digital, per 
permetre al Patrocinador comprovar l'efectivitat de totes i cadascuna de les insercions 
publicitaries. 

Sisena.- Confidencialitat 
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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. 

Setena.- Durada 

La durada del present contracte sera des de la data de signatura del mateix fins a la 
finalització del mes de maig de 2016. 

Si existeix voluntat per ambdues parts, aquest contracte es podra prorrogar un any més, és 
adir, fins a la finalització del mes de maig de 2017. 

Transcorregut aquest termini, el contracte no es podra prorrogar. 

En cas que es cregui oportú la continuació del patrocini d'aquest esdeveniment, les parts 
podran negociar la subscripció d'un nou conveni. 

Vuitena.- Causes d'extinció 

Aquest contracte es pot extingir per les causes següents: 

a) Perla finalització de la seva vigencia. 

b) L'incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts. 

La impossibilitat de celebració de la mostra per qualsevol causa. 

d) Per acord entre les parts. 

Novena.- lncompliment 

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 controversia que es susciti a propósit del 
mateix, requerira que la part interessada, que es consideri lesionada, formuli una sol-licitud 
en aquest sentit davant l'altra part. 

------- 7 '-1·---,:n qualsevol cas, la part incomplidora haura 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. 
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Desena.- Regim jurídic 

Atenent a la naturalesa de contracte privat del present document, el regim aplicable a 
I' Ajuntament de Calafell intervinent, pel que fa als seus efectes i extinció, es regira pel dret 
privat, de conformitat amb l'article 20 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que aprova el text refós de la llei de contracte del sector públic. 

Onzena.- Jurisdicció competent 

Per a la resolució de les diferencies 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 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. 

Club d'Amics Razzlers 50's Car & Rock and Roll 

Sergio Rodes Bertnan 
l 
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ANNEX 1- MATERIAL A SUBMINISTRAR 

1.- 600 metres lineals de tanques de protecció de plastic. 

2.- 16 tanques de formigó model New Jersey de 2x0.20x0.88x0.55. 

• El subministrament i la coJ.locació d'aquestes tanques es fara per /'Ajuntament de 
Ca/afe/1 sense que es generi cap cost pera la Promotora. 

3.- 240 m lineals de cortines i 1.200 m2 de moqueta. 

4.- Equip de so de 4.000w. 

5.- Escenari de 6 m x 4m. 

6.- 60 cadires i 100 tau les de 2x0.8. 

7.- 20 tanques petites d'1 mi 20 cons de senyalització. 

8.- 20 contenidors petits d'escombraries. 

9.- 80 "peanes" amb corda. 

1 O.- Presa de llum i lloguer de 4 WC (3 norma Is i 1 minusvalids). 

120 m lineals de tanques d'obra de 2x3 amb peus. 

2.- Ambulancia. 
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