
EDICTE

Mitjançant aquest edicte es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
celebrada el dia 27 de novembre de 2017, aprovà el contracte de patrocini entre 
l’Ajuntament de Calafell i l’empresa  RAGING SEA ROCKIN CO CB per a la celebració dels 
festivals Rockabilly i Rockin Hillbilly pels anys 2018-19, amb la següent part resolutiva:

1. Aprovar el contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa RAGING 
SEA ROCKIN CO CB  per a la celebració dels festivals Rockabilly i Rockin Hillbilly, annex a 
la present proposta.

2. Aprovar la despesa derivada d'aquest contracte ( PD 2292 i 2293 ), per un import total 
de 96.400,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries C01 4320 2030000, CO1 
4320 2269916, C01 4320 2279915, segons el següent detall:   

Anualitat 2018   48.200,00 euros

Anualitat 2019   48.200,00 euros

3. La durada d’aquest contracte serà de dos anualitats, des de la data de signatura del 
mateix fins a la finalització del mes de setembre de 2019.

4. Facultar a l’Alcalde la signatura del present conveni, juntament amb tots aquells altres 
documents vinculats al mateix, així com les modificacions que s’hi realitzin per adaptació 
de canvis normatius.

5. Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell.

6. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona  amb indicació de 
que el conveni es podrà consultar a la pàgina web municipal.

7.  Notificar el present acord  a la part interessada, així com als departaments de Turisme i 
Intervenció, pel seu coneixement i efecte.

CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’EMPRESA RAGING 
SEA ROCKIN CO. CB PER A LA CELEBRACIÓ DELS FESTIVALS ROCKIN’ HILLBILLY I HIGH 
ROCK-A-BILLY FESTIVAL PELS ANYS 2018-2019

Calafell,  novembre de 2017

REUNITS
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D'una part, el senyor Ramon Ferré Solé, Alcalde de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL, en nom 
i representació de la referida Corporació, assistit pel Sr. Alexandre Pallarès 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 José Aguilar Navarro, major d'edat, amb DNI núm. 52.911.189-B, 
en nom i representació de l’empresa RAGING SEA ROCKIN CO CB, domiciliada a El 
Vendrell, carrer Doctor Raventós, núm. 15, amb NIF núm. E55690283. D’ara endavant a 
efectes del present contracte, aquesta societat serà anomenada “Promotora”.

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, així com estimular 
tota mena d’activitats que suposin un enriquiment del lleure, tant de la ciutadania de 
Calafell com dels visitants del municipi. És per això 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 això 
contribueix a estimular l’economia municipal.

És per això que vol afavorir la celebració dels actes esmentats en el punt II, tant per 
l’interès turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable capacitat d’atenció 
de visitants, com a canvi de la col·laboració de la Promotora en la publicitat de la marca 
Calafell.

II.- Que la Promotora és la societat que organitza el festival High Rock-a-Billy, 
esdeveniment aquest que es ve realitzant des de fa un temps al municipi de Calafell.

III.- Que com  novetat i lligat amb el Festival Rock-a-Billy els mateixos organitzadors 
proposen celebrar a mitjans del mes de març un festival de petit format i de la mateixa 
temàtica i característiques que el festival Rock-a-Billy anomenat Rockin’Hillbilly.

IV.- 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, què es regirà per 
les següents

ESTIPULACIONS

Primera.- Objecte
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L'objecte d'aquest conveni és regular la forma de col·laboració del Patrocinador en 
l'organització dels següents esdeveniments, organitzats per la Promotora:

 Rockin’Hillbilly 
 High Rock-a- Billy Festival.

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

Segona.- Obligacions del Patrocinador

L’Ajuntament de Calafell assumeix els compromisos següents:

a) Realitzar les gestions oportunes, en el marc de la seva competència, per garantir 
l’efectiva celebració de l’esdeveniment patrocinat, l’obtenció dels permisos 
necessaris, la mobilització dels cossos d’ordre públic que consideri convenients i 
facilitar l’ocupació de la via pública i els serveis que la Corporació 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’haurà d’utilitzar a les serigrafies i 
manifestacions externes que dugui a terme.

c) Habilitar un espai per a la celebració de l’acte i facilitar el material descrit a l’Annex 
I del present conveni.

d) Netejar l’espai habilitat.

En qualsevol cas, les despeses a assumir per part de l’Ajuntament, no podran superar 
l’import anual de 45.000,00 euros, IVA inclòs, en el cas del Festival Rock-a-Billy i de 
3.200,00 euros, IVA inclòs, el cas del Festival Rockin’Hillbilly.

Que consta informe favorable d’Intervenció núm. 1815_2017 (Pd 2292 I 2293), per tal de 
fer front a  aquestes despeses.

Aquest import no és susceptible de modificació ni de revisió. 

La Promotora serà l’encarregada d’habilitar l’espai cedit i de buscar els proveïdors 
necessaris per a la realització d’aquest esdeveniment. La Promotora indicarà als proveïdors 
que les factures que emetin hauran de ser a nom de l’Ajuntament.

En cas de que els compromisos anteriors superin els llindars màxims esmentats, la 
Promotora haurà d’assumir la diferència.
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Tercera.- Obligacions de la Promotora

L’empresa Raging Sea Rockin CO CB, 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 de l’Ajuntament de 

Calafell. Per tal d’acreditar el compliment d’aquesta obligació, la Promotora es 
compromet a aportar mostres del material publicitari a l’Ajuntament.

c) Contractar una assegurança de responsabilitat civil pel valor que determini el 
Tècnic de Protecció Civil, pels danys que es puguin causar per la realització dels 
actes.

d) Promocionar l’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 gràfic que s’elabori per a aquest esdeveniment.
f) Convocar i convidar oficialment al Patrocinador en tots els actes protocol·laris que 

es celebrin per a la promoció i difusió dels esdeveniments.
g) Garantir i vetllar pel bon estat del material que es cedeix (i que consta a l’Annex I), 

així com fer-se càrrec de tots els danys que s’hi puguin ocasionar en el decurs de la 
celebració dels actes.

h) En el cas del Festival Rock-a-Billy realitzar dos actes públics i gratuïts per a tota la 
ciutadania. Aquests actes s’acordaran de mutu acord entre el Patrocinador i la 
Promotora. Així mateix, es posarà a disposició dels empadronats a Calafell d’un 
bonus reduït de 50 euros, enlloc de 70 euros, que atorgarà el dret a poder accedir 
a tots els actes de l’esdeveniment patrocinat. Aquest bonus es podrà adquirir fins 
el dia 1 de setembre.

i) Quant al Festival Rockin’Hillbilly posar a disposició dels empadronats a Calafell 
d’un bonus reduït de 20 euros, enlloc de 30 euros, que atorgarà el dret a poder 
accedir a tots els actes de l’esdeveniment patrocinat. Aquest bonus es podrà 
adquirir fins el dia 1 de març.

j) Presentar, amb temps suficient, tota la documentació requerida per la legislació 
sobre espectacles i protecció civil, així com dur a terme el seu compliment.

Quarta.- Emplaçament de l’esdeveniment patrocinat

 Festival Rockin’Hillbilly:

El festival  es durà  a terme a l’Hotel Canadà i a la Cantera Biker Bar, previ 
pagament del corresponent tiquet d’entrada o bonus.

 Festival High Rock-a-Billy:
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 La pre-party del festival High Rock-a- Billy tindrà lloc el dimecres de la segona setmana de 
setembre de 2018/19 a la nit al carrer Monturiol. La post-party del Festival tindrà lloc el 
diumenge de la mateixa setmana, als diferents establiments del carrer Monturiol. Els altres 
dies el Festival s’ubicarà, a la nit, al Pavelló Joan Ortoll i a la sorra al Passeig Marítim de 
Sant Joan de Déu de Calafell, a l’alçada de c/Costa Daurada, prèvia autorització del Servei 
de Costes de la Generalitat de Catalunya.

A efectes de garantir el muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, es reserva a la 
Promotora l’ús del Pavelló des del dilluns de la segona setmana de setembre fins el dilluns 
de la tercera setmana de setembre.

Atès que per a l’edició del 2018 hi ha previstes obres de rehabilitació del Pavelló Joan 
Ortoll, en cas que aquest no es pugui utilitzar l’Ajuntament de Calafell habilitarà un 
emplaçament alternatiu.

En tot moment, de comú acord es podrà acordar el canvi d’ubicació d’aquests 
esdeveniments.

En relació a les dates de l’esdeveniment patrocinat, per l’any 2018 i 2019 està previst que 
tingui lloc del dimecres a diumenge de la segona setmana de setembre d’aquest anys.

Cinquena.- Justificació del patrocini

En quant a la forma de justificar el patrocini, la Promotora lliurarà al Patrocinador una 
memòria de l’activitat en finalitzar l’esdeveniment. Aquesta memòria contindrà una relació 
detallada de les factures pagades.

Sisena.- 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.

Setena.- Durada

La durada del present contracte serà per dos anualitats, des de la data de signatura del 
mateix fins a la finalització del mes de setembre de 2019. 

No obstant, un cop finalitzada la primera edició, les dues parts valoraran l’acceptació i la 
continuïtat del festival.
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Vuitena.- Causes d’extinció

Aquest contracte es pot extingir per les causes següents:

a) Per la finalització de la seva vigència.
b) L'incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts.

c) La resolució unilateral del contracte.
d) La impossibilitat de celebració de l’esdeveniment per qualsevol causa.
e) Per acord entre les parts.

Novena.- 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 incomplidora 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 privat del present document, el règim aplicable a 
l’Ajuntament de Calafell intervinent, pel que fa als seus efectes i extinció, es regirà 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 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 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.
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AJUNTAMENT DE CALAFELL RAGING SEA ROCKIN CO. CB

Ramon Ferré Solé                                                                    José Aguilar Navarro

Davant meu

El secretari 

ANNEX

 Festival Rockin’Hillbilly:

-Equip de so necessari per a l’esdeveniment

-Servei de bus transfer per al dissabte  de 10.30h  a 20.30h des de l’Hotel Canadà 
fins a la Cantera Biker Bar i viceversa.

 Festival High Rock-a- Billy:

-Col.locar 30 contenidors de brossa.

-Retirar les tanques de la pista del Pavelló i carpa annexa.

-Col.locació i retirada de 300 metres de tanques d’obra de 3,5x2m per delimitar el 
recinte.

-Col.locació i retirada de  50 tanques petites Ajuntament

-Subministrar 80 taules de 2m. 

-20 taules o  cavallets amb fusta (per als venedors)

-Col.locar senyalització de prohibit estacionar.

-Col.locació i retirada de  protecció del terra del pavelló i carpa annexa amb 
moqueta i plàstic.

-400 cadires de plàstic.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b188eb941a0a4707b77c5f650ce09de5003

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=b188eb941a0a4707b77c5f650ce09de5003


-Si la inauguració del festival té lloc fora dels locals del carrer Monturiol, es llogarà 
l’oportú escenari, generadors i tanques. 
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