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CONVENI DE PATROCJNI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL I Na. ROSARIO INES LIZÓN 

Calafell, 13 de juny de 2015 

REUNJTS 

D'una part, la senyora Teresa González Santiago, Tinenta d'Alcalde de l'Area de Vía Pública i Turisme de 
Calafell, en nom i representació de la referida Corporació, assistida pel Sr. Jase Maria González Matheu, 
Secretari accidental de l'Ajuntament. A efectes del present contracte, aquesta institució será anomenada, 
d'ara endavant, com a "Patrocinador". 

D'altra banda, la Sra. Rosario Inés Lizón , majar d'edat, amb DNJ núm. 21.469.554 C, en el seu propi 
nom, amb domicilia Calafell (Tarragona), . D'ara endavant a efectes del present contracte, aquesta part será 
anomenada "Patrocinada". 

Reconeixent mútuament la capacita! legal necessária per a l'atorgament d'aquest contracte 

MANIFESTEN 

1.- Que el Patrocinador té, com un deis seus principals objectius, promoure la preséncia activa del municipi en 
el mercal turístic i la promoció esportiva. És per aixó que la Corporació té la voluntat de participar, potenciar i 
fomentar el desenvolupament de l'esport municipal, el turisme i promoure les activitats encaminades a 
incrementar la demanda turística en el municipi, ja que aixó contribueix a estimular !'economía municipal. 

És per aixó que vol afavorir la promoció esportiva , tant per !"interés turístic que comporta per si mateix, ja 
donada la inqüestionable capacita! donar a conéixer el municipi per tot el territori, com a canvi de la 
col·laboració de la patrocinada en la publicita! de la marca Calafell. 

11.- Que la Patrocinada és esportista de "Alto Nivel" nomenada pel Consejo Superior de Deportes en data 12 
de desembre de 2011 i els seus beneficis s'estenen fins el 24 de desembre de 2.016, amb el següent 
palmares; 

CAMPIONAT DEL MON 3 MEDALLES D'OR (1996, 1998 1 2008) 
1 MEDALLA DE BRONZE TIR (2004) 
2 MEDALLES DE BRONZE (2009 i 2011) 
1 MEDALLA DE PLATA TIR (2009) 

CAMPIONATS D'EUROPA 1 MEDALLA D'OR (2014) 
1 MEDALLA DE PLATA (2001) 
1 MEDALLA DE PLATA TIR (2007) 

JOCS MUNDIALS NO OLIMPICS 1 MEDALLA DE BRONZE (1997) 
1 MEDALLA PLATA (2001) 

JOCS DE LA MEDITERRANEA 2 MEDALLES DE PLATA (2009 i 2013) 
CAMPIONATS D'ESPANYA 29 MEDALLES D'OR 

14 MEDALLES DE PLATA 
Des de els anys 1985 a 2014 

CAMPIONAT INTERNACIONAL FRANc;A 1 MEDALLA D'OR (2015) 
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MEDALLA "REAL ORDEN MERITO DEPORTIVO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES" (2009) 

111.- Que és voluntat de I' Ajuntament de Calafell donar suport als esportistes del municipi que són més 
rellevants en l'ámbit catalá, estatal i mundial, i que promocionin el nom de Calafell a !'exterior de forma 
significativa, a la vegada que la participació en aquests nivells territorials implica la promoció del municipi i de 
l'esport de la petanca. Tanmateix, aquest suport ha de manifestar-se de manera que el nom de Calafell , 
llueixi amb fon;a arreu on la patrocinada participi. 

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 publicita!, qué es regira per les següents 

ESTIPULACIONS 

Primera.- Objecte 

És objecte d'aquest contracte el patrocini de l'Ajuntament de Calafell a la Sra. Rosario Inés Uzón 

Segona.- Obligacions del Patrocinador 

L'Ajuntament de Calafell assumeix els següents compromisos: 

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

b) Realitzar una aportació económica de 2000 euros destinada a col-laborar en el financ;ament de les
despeses que ha de assumir per causa de la participació en les següents competicions oficials, inclosa
la promoció de Calafell i per a les activitats generals d'interés social que realitza durant l'any. Aquest
import no és susceptible de modificació ni de revisió.

Competicions Nacionals FEDERACION ESPANOLA DE PETANCA
12 a 14 de juny Campionat d'Espanya (Barcelona)
8 a 1 O de maig Previa Individual Femenina (Alicante)
29 a 31 de maig Campionat de España Tripleta (Almerla)
5 a 7 de juny Liga Nacional de Comunitats (Almería)
11 a 13 de setembre Campionat de España Femenina (Dupletas) (Ceuta)
23 a 25 d'octubre Liga Nacional de Clubes Femenina (Barcelona)

Competicions FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA
22 i 29 de marc; Campionat de Catalunya Individual. Classificació 1'
12, 19 i 26 d'abril Campionat d' Espanya de Tripletes
1 O, 17 a 24 de maig Fase Previa al campionat de Catalunya de dupletes
16-26 Setembre Torneig de Veterans

Campionat Provincial de Lliga 2015-2016 

c) 4 a 8 de novembre Campionat del Man de Petanca, Bangkok (Thailandia)

Tercera.- Obligacions de la Promotora 

La patrocinada assumeix els compromisos següents: 
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a) Reconéixer el patrocini de l'Ajuntament de Calafell.
b) Inserir el nom de Calafoll en tot el material gráfic i téxtil que s'elabori relatiu a la seva activitat.

c) Portar i entregar a les localitats on realitzin la seva activitat material publicitari imprés del municipi de
Calafell. Aquesta publicita! li será facilitada pel Patronal Municipal de Turisme de Calafell.

d) Convocar i convidar oficialment al Patrocinador en tots els acles protocol·laris que es celebrin per a la
promoció i difusió l'activitat

e) La Promotora será l'encarregada de contracta, als prove"r"dors que s'encarregaran de fer el patrocini (
incloure logotip equipació , material publicitari, etc).

f) No instar la concessió d'algunes de les subvencions regulades per l'exercici 2015, per la seva
incompatibilitat.

Cinquena.- Justificació del patrocini 

En quant a la forma de justificar el patrocini, la Promotora lliurará al Patrocinador, un dossier de premsa sobre 
l'activitat i un álbum fotográfic en suport digital, per permetre al Patrocinador comprovar l'efectivitat de tates 
i cadascuna de les insercions publicitáries. Així mateix, la promotora haurá de lliurar una memória de 
l'activitat en finalitzar cada temporada. Aquesta memória contindrá una relació detallada deis ingressos i les 
despeses generades per l'activitat. 

Sisena.- Confidencialitat 

Els signants del present contracte es comprometen a mantenir la més absoluta confidencialitat sobre el seu 
contingut i sobre tata 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 será des de la data de signatura del mateix fins a la finalització de la 
temporada 2015. 

Transcorregut aquest termini, el contracte no es podrá prorrogar. 

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

Vuitena.- Causes d'extinció 

Aquest contracte es pot extingir per les causes següents: 

a) La finalització de la seva vigencia.

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

c) La resolució unilateral del contracte.

d) La no participació en les competicions indicades en aquest conctracte per causes que li siguin
imputables, com pot ser la retirada de la competició esportiva ..
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e) El mutu 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 controvérsia que es susciti a propósit del mateix, requerirá 
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 haura d'indemnitzar a la part complidora pels danys i perjudicis que se 
li hagin causal. 

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.- Régim jurídic 

Atenent a la naturalesa de contracte privat del present document, el régim aplicable a l'Ajuntament de 
Calafell intervinent, pel que fa als seus efectes i extinció, es regirá 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 competen! 

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 perles parts, el signen per triplica! i a un sol efecte, en senyal de conformitat en el lloc 
i data indicats. 

Ajuntament de Calafell 

Teresa González Santiago 
Tinenta d' Alcalde 

Rosario lnes Lizon 
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