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CONTRACTE PRIVAT
D’una banda, el Sr. Luís Alberto Rodríguez Merayo, major d’edat, amb DNI número 39683784K.
I de l'altra, el Sr. Mario Hernando Carabias, major d’edat, amb DNI número 01824990D.
INTERVENEN
El Sr. Luís Alberto Rodríguez Merayo, en nom i representació de REUS ESPORT I LLEURE SA (el poder
adjudicador), constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Reus, Sr.
Pedro Carrión García de Parada en data 14 de juliol de 1998 inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 1419, foli 110, full T-17188 i amb el NIF A43544626, i amb domicili social a Carrer Mallorca
1 de Reus (Tarragona). Les seves facultats resulten de l'escriptura de poders autoritzada pel notari de
Reus, Sr. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, de data 22 d’abril de 2013, protocol núm. 876 inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Volum 1810 de societats, foli 224, full T-17188, inscripció 41a.

El Sr. Mario Hernando Carabias, en nom i representació de SETPOINT EVENTS, S.A., (la contractista) amb
el NIF A66270844, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Fernando Bautista Perez, en data 4 d’abril de 2014, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom
44299, foli 16, full 452096, Inscripció 1 i amb domicili social Barcelona, Carer Roselló 515. Les seves facultats resulten de l’escriptura d’apoderament de data 31 de maig de 2021 autoritzada pel notari de Barcelona Sr. Fernando Bautista Perez, amb el número 1.272 del seu protocol.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat per formalitzar aquest acte i a títol d'antecedents
MANIFESTEN
I.- OB JECTE. L’objecte del contracte és el patrocini de l’esdeveniment esportiu «TORNEIG ESTRELLA
DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN 2022 I 2023» per la promoció de l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona -directament o mitjançant qualsevol dels ens o societats de la seva titularitat - des
de la formalització del contracte fins al 31 de desembre de 2022, inclòs en aquest termini la memòria
justificativa final del retorn de la marca del patrocini aplicat i amb la possibilitat de pròrroga per l’edició 2023, que haurà de ser acordada de mutu acord abans de 30 de setembre de 2022, d’acord amb
el plec de clàusules administratives i tècniques particulars aprovades per resolució de l’òrgan de contractació de data 5 de gener de 2022.
RELLSA, societat mercantil municipal, com a mitjà tècnic de l'Ajuntament de Reus, liderarà la contractació del patrocini publicitari associat a la celebració del torneig “TORNEIG ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN 2022 (i 2023)” que es celebrarà a la ciutat de Reus amb seu central al Pavelló
Olímpic i s’haurà d’entendre que actuarà en representació dels interessos de l’Ajuntament de Reus i la
Diputació de Tarragona. A tal efecte quan es nomena RELLSA a nivell d’imatge o marca, correspon a
les marques Reus i Costa Daurada segons el que RELLSA acordi amb Ajuntament de Reus i Diputació
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de Tarragona, per la qual cosa, per patrocinador s’ha d'entendre: l’Ajuntament de Reus i la Diputació
de Tarragona, directament o mitjançant qualsevol dels ens o societats de la seva titularitat.
II.- PROCEDIMENT CONTRACTUAL. Que aquesta licitació s’ha realitzat mitjançant tramitació ordinària
del procediment negociat sense publicitat per motius d’exclusivitat, a l’empara dels articles 168 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
III.- FINANÇAMENT. Que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta obligació contractual, a
l’empara de l’article 116 de la LCSP.
IV. ANUNCI DE LICITACIÓ I PRESENTACIÓ D’OFERTA. El 7 de gener de 2022 es publica al perfil del contractant, amb adreça restringida, l’Anunci de licitació del contracte i s’estableix que el termini de presentació
d’ofertes finalitza el 17de gener de 2022 a les 23:59 hores.
L’empresa licitadora convidada, SETPOINTS EVENTS SA., presenta l’oferta (13/01/2022 19:36:04 ) dins el
termini establert.
V.- ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PER A CONTRACTAR. Que la licitadora va aportar, en el termini concedint,
dins de l’apartat «documentació general» inclòs al sobre únic, la documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a contractar assenyalada a la
clàusula vuitena del plec de clàusules administratives i tècniques particulars, que va ser validada pels serveis tècnics dependents de l'òrgan de contractació el 19/1/2022, un cop obert el sobre únic.
VI.- ADJUDICACIÓ. Que a la vista de la proposta d’adjudicació de 20/1/2022 feta per la comissió de negociació, per resolució de 26/1/2022 , l’òrgan de contractació va acceptar-la i va adjudicar el contracte a la mercantil SETPOINT EVENTS SA per import de 163.350 €, dels quals 135.000€ corresponen al preu del contracte i 28.350 € corresponen a l’IVA.
VII.- GARANTIA. D’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, no s’exigeix
constitució de garantia, atès l’objecte del contracte.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i en la condició en la qual intervenen, a l’empara de l’article 153 del LCSP, formalitzen el present contracte que es regirà pels següents
PACTES
PRIMER.- El Sr. Mario Hernando Carabias, en nom i representació de SETPOINT EVENTS, S.A. , s’obliga a
executar el patrocini de l’esdeveniment esportiu «TORNEIG ESTRELLA DAMM REUS COSTA DAURADA
OPEN 2022 I 2023» per a la difusió de REUS / COSTA DAURADA, des de la formalització del contracte
fins al 31 de desembre de 2022, inclòs en aquest termini la memòria justificativa final del retorn de la
marca del patrocini aplicat, d’acord amb la seva oferta econòmica de data 11/01/2022 per import de
163.350 €, dels quals 135.000€ corresponen al preu del contracte i 28.350 € corresponen a l’IVA a les millores ofertes i ratificades el 20/01/2022, documents tots ells que revesteixen caràcter contractual.
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SEGON.- La durada del contracte s’establirà des de la formalització del contracte fins al 31 de desembre
de 2022, inclòs en aquest termini la memòria justificativa final del retorn de la marca del patrocini aplicat.
El torneig està previst que es celebri del 6 al 13 de març de 2022.
Es preveu la possibilitat de pròrroga per l’edició 2023, que haurà de ser acordada de mutu acord abans
de 30 de setembre de 2022 i tindrà una durada des de la seva formalització i fins al 31 de desembre de
2023 i amb dates de celebració per determinar, inclòs en aquest termini la memòria justificativa final del
retorn de la marca del patrocini aplicat. Els termes prestacionals de la pròrroga seran els mateixos que els
previstos per la durada inicial de contracte llevat el preu, establert per un import de 140.000€ + IVA.
Les prestacions i obligacions que ha d’executar el contractista s’hauran d’ajustar a les clàusules establertes
al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, a l'oferta presentada i a les instruccions del responsable de contracte de REUS ESPORT I LLEURE SA.
TERCER.- De conformitat amb la clàusula dotzena del plec de clàusules, l'obligació essencial i la condició
especial d'execució del contracte, de conformitat amb el que disposen els arts. 122.3 i 202 de la LCSP,
com es recull al PPTP, és la següent:
•

Pagament de salaris del personal adscrit al contracte.

En l'execució del contracte, l'òrgan de contractació podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments
que el contractista ha de fer als treballadors que participen en l'execució del contracte. A aquest efecte,
s'estableix la següent condició essencial d'execució amb caràcter d'essencial, l'incompliment de la qual serà causa de resolució del contracte:

•

L'adjudicatari haurà d'estar al corrent de pagament de les nòmines del personal que participi en
l'execució del contracte. Es considera que s'incompleix aquesta condició quan es produeixi un retard o impagament en l'abonament de les nòmines en més de dos mesos.

A aquest efecte, Reus Esport i Lleure podrà exigir l'enviament de certificació acreditativa que el contractista
es troba al corrent en el pagament de les nòmines dels treballadors que executin el contracte, emesa pel
representant legal de l'empresa.
Aquestes condicions constitueixen obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l'art. 211
de la LCSP, per la qual cosa de conformitat amb el que disposa l'article esmentat el seu incompliment
comportarà a la resolució del contracte.
•

Condició especial d’execució de protecció de dades:

Es obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades.
QUART.- No procedeix la revisió de preus de conformitat amb l'article 103 de la LCSP.
CINQUÈ.- No existeix cap relació laboral entre el personal de l’adjudicatària i RELLSA d’acord amb els termes previstos a la Instrucció de Secretaria de data 2 de novembre de 2012, dictada de conformitat amb la
disposició addicional primera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, síntesi que també recull l’annex 8 del plec.

3

Reus Esport i Lleure, SA
C. Mallorca 1
43205 Reus
Tel. 977 010 888
info.esport@reusesport.cat
www.reusesport.cat

El contractista aportarà tots els mitjans materials i humans necessaris per a l’execució del servei obligantse al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de Seguretat Social.
SISÈ.- El pagament del preu del contracte es realitzarà per part de Reus Esport i Lleure d'acord amb l’article 198 de la LCSP, una vegada justificada la realització de l'acció objecte d'aquest contracte i el compliment de les obligacions imposades al contractista.
La justificació de les accions o inversions objecte d'aquest contracte, el compliment de les obligacions
concretes del CONTRACTISTA i la despesa realitzada requeriran l'aportació de la documentació que es detalla al punt 8 del plec de prescripcions tècniques.
La justificació haurà de presentar-se a Reus Esport i Lleure amb un termini màxim de 120 dies posteriors
a la finalització de l’esdeveniment.
El patrocinat emetrà la factura quan s'hagi donat el vistiplau a la justificació presentada.
D’acord amb l’antecedent primer, s’estableix la possibilitat que tant la Diputació de Tarragona com el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona puguin adherir-se a l’acord i s’efectuï, per part seva, el pagament directe al contractista per import de 75.000€, de tal manera que Rellsa pagaria la quantitat restant.
SETÈ.- En aquest contracte s’han previst modificacions pel contractista. Aquestes s’executaran d’acord amb
les previsions de la clàusula divuitena.
VUITÈ.- Aquest contracte es realitza a risc i ventura del contractista i està obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i
directa d’una ordre de REUS ESPORT I LLEURE SA.
NOVÈ.- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a REUS ESPORT I
LLEURE SA o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
DESÈ.- Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar els contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran
de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
L’adjudicatària adequarà l’execució d’aquest contracte a les condiciones establertes en aquest contracte i
coneix i accepta les penalitats previstes.
ONZÈ.- D’acord amb el que disposa l’article 133 de la LCSP, el contractista no pot difondre la informació a
la que tingui accés amb motiu de l’execució del contracte. Durant tota la vigència del contracte haurà de
preservar el compliment d’aquest principi, així com el de respectar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, el Reglament
(UE)2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Regla-
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ment general de protecció de dades o RGPD) així com qualsevol altra normativa aplicable i vigent sobre la
protecció de dades de caràcter personal que pugui donar-se durant l’execució del present contracte de
conformitat amb la normativa de Protecció de Dades.
DOTZÈ. El present contracte té naturalesa privada.
Els efectes i l’extinció s’han de regir per normes de dret privat. No obstant això, és aplicable el que disposen els articles 201 sobre obligacions en matèria mediambiental, social o laboral; 202 sobre condicions
especials d’execució; 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte; 214 a 217 sobre cessió i subcontractació, i 218 a 228 sobre racionalització tècnica de la contractació; així com les condicions de pagament que estableixen els apartats 4t de l’article 198, 4t de l’article 210 i 1r de l’article 243, tots ells de la
LCSP.
Es declara la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb l’article 27.1 de la
LCSP, per conèixer de les qüestions relatives a les modificacions contractuals basades en l’incompliment del que preveuen els articles 204 i 205, quan s’entengui que dita modificació havia de ser objecte d’una nova adjudicació. I de l’ordre jurisdiccional civil, per conèixer de les qüestions que se suscitin
respecte del compliment, efectes i extinció del contracte, excepte en els supòsits de modificació del paràgraf anterior (art. 27.2.a) LCSP) i les particularitats recollides en l’article 319, també de la LCSP.
TRETZÈ. El contracte s'ajustarà a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, al RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP a la legislació contractual vigent, a la normativa nacional y de la Unió Europea en matèria de protecció de dades i a totes les altres normes específiques i complementàries que resultin d’aplicació.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en
l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en aquest document, i es
signa a un sol efecte. El contracte s'entendrà perfeccionat en la data de l'última de les dues signatures
electròniques de les parts intervinents.

L’òrgan de contractació

El Contractista
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