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Altres -patrocini publicitari
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* LCSP: 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
CONCEPTE
NECESSITAT, IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ (ARTICLES
28, 116.4 LCSP)
REUS ESPORT I LLEURE SA (RELLSA) és una societat mercantil, el capital social de la qual pertany
íntegrament a l’Ajuntament de Reus i que per títol d’adscripció gestiona i explota diverses instal·lacions i
equipaments municipals titularitat de l’Ajuntament de Reus.
Pel que fa a l’objecte social de la societat, el constitueix:
a) La construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i millora, per compte propi,
de les administracions públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments esportius,
educatius, recreatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per
l’Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret i, també,
d’aquells béns, instal·lacions i equipaments que li encarregui l’Ajuntament o qualsevol de les seves
entitats dependents.
b) La prestació de serveis i la realització per compte propi, de les administracions públiques o de tercers,
d’activitats, programes i esdeveniments esportius, socials, educatius, culturals, recreatius i de lleure, ja
sigui amb elements propis o de tercers, a nivell local, nacional, estatal o internacional.
c) La promoció, divulgació i gestió de l’esport escolar i d’adults, de programes i activitats
lúdicoesportives, culturals, educatives, socials i de promoció del turisme, en especial en el àmbit
esportiu, i, en general, totes aquelles que fomentin la formació i l’educació en l’esport i el lleure,
l’ocupació del temps lliure i la millora de la salut.
d) Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors
educatius, culturals, socials , esportius, recreatius i del lleure.
Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat ja directament, ja indirectament, fins i tot
mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o
qualsevol altra mena d’associacions admeses a dret.
Així, RELLSA és la societat mercantil municipal encarregada, a través del seu objecte social i com a ens
depenent de l’Ajuntament, de l’esport municipal de la ciutat de Reus.
El 18 de maig de 2021, es va signar entre l’Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i SetPoint
Events SA, una carta d’intencions en relació amb la possibilitat d’establir la col·laboració dels dos
primers - directament o mitjançant qualsevol dels ens o societats de la seva titularitat - en la celebració
d’un torneig de pàdel dels que integren el Circuit World Padel Tour (WPT) (s’adjunta annex de la carta
d’intencions) .
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El Circuit World Padel Tour , tal com està dissenyat, es configura com a esdeveniment esportiu més que
ressenyable al món del pàdel, que mou un gran nombre de persones entre participants, organitzadors,
mitjans de comunicació, col·laboradors i sponsors.
El producte WPT no disposa d’alternativa equivalent en relació amb el volum i la participació
d'esportistes de pàdel de nivell internacional i en conseqüència, en termes de generació de nivell de
difusió i de promoció. Amb tot això cal esperar un impacte econòmic positiu pel territori, a més d'una
excel·lent repercussió mediàtica i turística que caldria aprofitar a través del contracte que es proposa per
a l'esdeveniment esportiu indicat. Així, aquest nivell o magnitud de retorn publicitari és la principal
necessitat a satisfer que motiva la col·laboració o patrocini dels signants de la carta d’intencions.
A tall d’exemple, segons L'Estrella DAMM Menorca Open 2019 va acollir un total de 15.987 persones
durant la setmana de l'esdeveniment (pista central + club), dels quals un 67% eren de fora de l'illa. Es
van generar també, gairebé 240 notícies i es va arribar a les 856.000 visualitzacions en directe amb un
temps mitjà de visualització de 25 minuts.
En relació amb el circuït World Padel Tour, l’empresa SETPOINT EVENTS, S.A., és la titular-propietària de
tots els drets de l'organització, promoció, màrqueting i patrocini relacionats amb el circuit, segons el
certificat d'exclusivitat que presenta la mateixa entitat.
La carta d’intencions va aplegar els següents eixos o característiques inicials prestacionals, amb una
edició prevista pel 2022 i una possible pròrroga opcional pel 2023:
• Data, lloc i espai del torneig:
- Supeditades a l’elaboració del calendari WPT, presumiblement primer semestre de cada any
- Pavelló Olímpic de Reus –seu central- “ESTRELLA DAMM REUS- COSTA DAURADA OPEN”
. Entre els compromisos, pel que fa als signants, es va establir els següents:
◦ Cessió totalment gratuïta de l'espai (Pavelló Olímpic de Reus i zona exterior village) a realitzar el
Torneig, en les dates que es designi per les dues parts per a les temporades, 2022 i 2023.C
◦ Cànon de 135.000€ més I.V.A. per al 2022.
◦ 140.000€ més I.V.A. per al 2023.
◦ Servei de neteja a Pista Central.
◦ Ambulància medicalitzada a tots els punts de l'esdeveniment.
◦ Cessió d'espais municipals per a la publicitat de l'esdeveniment (mupys, autobusos, etc.).
◦ Cessió d'espais municipals a ràdio i premsa escrita per a la publicitat de l'esdeveniment
Que per part de SETPOINT EVENTS SA, es van establir els següents compromisos:
◦ Denominació de Patrocinador del “TORNEIG ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN
2022 i 2023”.
◦ Dret a la utilització d'imatges, logos del TROFEU ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN i
condició de patrocini en campanyes de comunicació pròpies de l'Ajuntament de Reus i Diputació de
Tarragona directament o mitjançant qualsevol dels ens o societats de la seva titularitat.
◦ Dret a la recollida de BBDD dins del recinte de WPT, sent la propietat de les dades compartida
entre l'Ajuntament i WPT i sent en tot cas aquesta recollida, ús i emmagatzematge de dades conforme a
les exigències establertes per la LOPD, qüestió que verificarà Ajuntament.
Així com els elements tècnics que consten descrits i detallats a la carta d’intencions que s’adjunta.

2

Per tant, 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 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.
La participació institucional de la Diputació de Tarragona, es recull en la denominació de l’esdeveniment
REUS-COSTA DAURADA OPEN, així com en el detall de compromisos del contractista i les
especificacions recollides al plec tècnic.
La participació institucional de l’Ajuntament de Reus es recull en la denominació de l’esdeveniment
REUS-COSTA DAURADA OPEN, així com en el detall de compromisos del contractista i les
especificacions recollides al plec tècnic.
Aquest patrocini consistirà en publicitat de caràcter indirecta denominat “retorn publicitari” originat a
través de l'esdeveniment denominat «TORNEIG ESTRELLA DAMM REUS COSTA DAURADA OPEN 2022 I
2023» que es realitzarà a Reus del 6 al 13 de març de 2022, i amb possibilitat de pròrroga per a l'any
2023, amb la finalitat de promocionar la imatge del patrocinador com a seu per a la celebració de grans
esdeveniments esportius i com a font generadora de beneficis directes i induïts en termes de realç de la
imatge del territori així com la seva dinamització durant les dates en les quals té lloc aquest
esdeveniment esportiu.
OBJECTE DEL CONTRACTE. LOTS. (article 12, 24 i 99 LCSP)
L’objecte del contracte és 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.
Les prestacions es concreten al plec de prescripcions tècniques particulars, que desenvolupa els
compromisos recollits a la carta d’intencions, essent aquest primer document l’àmbit en relació amb el
qual ha de formular la seva proposta de patrocini SETPOINT EVENTS SA així com en relació amb el
pressupost base de licitació.
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. Els termes prestacionals de la pròrroga seran els mateixos que els previstos
per la durada inicial de contracte llevat el preu, que s’estableix un import de sortida de 140.000€ + IVA.
El contracte de patrocini està regulat a la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat (d'ara
endavant LGP), modificada per Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la qual es modifica el règim legal
de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris,
juntament amb els contractes de publicitat, de difusió publicitària i de creació publicitària.
Aquest patrocini és una publicitat de caràcter indirecta “Retorn publicitari” i que consisteix en què el
patrocinat permet al patrocinador que faci pública la seva col·laboració econòmica ( i en espècie) en
l’activitat del patrocinat i també, si així s’estableix, en què el patrocinat realitzi comportaments actius
amb la mateixa finalitat. El patrocinador a canvi gaudeix de la notorietat i de la ressonància de l’activitat
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que desenvolupa el patrocinat, amb la finalitat d’incrementar entre el públic el coneixement del seu
nom o marca i d’afavorir en la seva imatge.
Aquest contracte té caràcter privat atès que pel seu objecte és atípic (per totes TACRC 193/1/ de 23 de
febrer) i no subjecte a regulació harmonitzada, i en tractar-se REUS ESPORT i LLEURE d’un poder
adjudicador no administració pública, també té aquesta naturalesa per raó del subjecte contractant.
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 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.
LOTS: No. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de
manera conjunt i per tant no es considera adient la divisió del contracte en lots, atesa la naturalesa de
l’objecte del contracte, en ser el patrocini un objecte únic de contractació.
Codi CPV: No procedeix
DURADA 1 + 1 ( article 29 LCSP)
Durada inicial
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.
Pròrrogues
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, que s’estableix un import de sortida de
140.000€ + IVA.
DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE ( Arts. 101.5, 116.4 i 100 LCSP i concordants)
Preu: serà el que resulti de l’adjudicació i haurà d'indicar com a partida independent l'IVA.
El pagament de l'import del contracte es realitzarà per part de RELLSA una vegada realitzats els tràmits
que corresponguin d'acord amb la legislació vigent, una vegada justificada la realització de l’acció
objecte d’aquest contracte i el compliment de les obligacions imposades per aquest. En tot cas la
justificació del patrocini s’haurà de presentar abans de 31-12-2022 i en les fases i terminis establerts a la
clàusula quarta del plec del clàusules i al plec tècnic.
El preu compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova
d’insuficiència i porta implícits tots els conceptes previstos a l’article 100 LCSP i concordants.
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Pressupost base de licitació (PBL): BASE 135.000 € + IVA (28.350 €) TOTAL 163.350 € Patrocini del
torneig any 2022.
L’empresa convidada haurà d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
S’han tingut en compte com antecedents, per a la present licitació, els preus en altres contractes de
patrocini licitats per d’altres administracions, per a competicions iguals o similars.
A tall d’exemple, s’indiquen els imports dels patrocinis recents de tornejos de circuits WPT en altres
municipis:
Municipi
Menorca
Valladolid
Valladolid

Any edició
2022
2019
2020

Import base patrocini
140.000 €
140.000 €
150.000 €

Enllaços adjudicacions:
Menorca:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/
Dcq7CoAgFADQT7oNQRA4NLhXQz6WuKjIpas5iD2-vsYDByxosBkbRax0ZuTfxodQmPIxlCROexMjiq6P4ACC5a8bAwmv-tNui8cH71snZIDm_kSAkpK0wf7vozU/
Valladolid:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/ef7fd86b-4b54-494a-8320-209ef9e556fd/
DOC_CAN_ADJ2019-616697.pdf?MOD=AJPERES
Valor estimat del contracte (VEC): D’acord amb el que disposa l’article 101 i concordants de la LCSP, el
mètode de càlcul del VEC inclou la l’import de la durada inicial, adequat als preus de mercat i la possible
pròrroga de l’any 2023. El VEC no inclou l’IVA.
CONCEPTE
Durada inicial (OPEN 2022)
Possible pròrroga (OPEN 2023)
TOTAL VALOR ESTIMAT

IMPORT BASE
135.000,00 €
140.000,00 €
275.000,00 €

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT I FINANÇAMENT ( arts. 116.3 LCSP)
PARTIDA
60700000 SERVEIS PRESTATS PER TERCERS
CRÈDIT
Aquesta societat disposa de crèdit adequat i suficient d’acord amb el pressupost 2022 aprovat, tal i com
es desprèn de l’informe de reserva de crèdit que s’adjunta.
DESPESA PLURIANUAL
Atès que el present contracte pot comportar despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici s’autoritzi al pressupost d’acord amb els termes
previstos a l’article 117.2 de la LCSP.
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PROCEDIMENT LICITACIÓ i JUSTIFICACIÓ (arts. 116, 168 i següents LCSP)
El contracte, de tramitació ordinària, s'adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat per motius
d’exclusivitat previst i regulat als articles 168.2 i 170.2 de la LCSP atès que d’acord amb la justificació de
les necessitats a satisfer mitjançant el patrocini del “TORNEIG ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA
OPEN 2022 (i 2023)” , resulta que la Societat SETPOINT EVENTS, S.A. és propietària de tots els drets de
propietat industrial i intel·lectual (incloent marques i signes distintius) del circuit internacional de pàdel
anomenat “WORLD PADEL TOUR”. S’adjunta certificat d’exclusivitat i inscripció de la marca WPT.
El procediment es tramitarà per mitjans electrònics i el termini de presentació d’ofertes serà de 7 dies
naturals.
MATÈRIES OBJECTE DE NEGOCIACIÓ ( arts. 168 i 170 LCSP)
D’acord amb l’article 170 LCSP, «Quan únicament hi participi un candidat, la mesa de contractació, o
sinó, l'òrgan de contractació, sempre que sigui possible, haurà de negociar amb ell als termes que
s'assenyalen a l'apartat 5 de l'article 169». Els termes de l’article 169.5 són: «Els òrgans de contractació,
si escau, a través dels seus serveis tècnics dependents, negociaran amb els licitadors les ofertes inicials i
totes les ofertes ulteriors presentades per aquests, excepte les ofertes definitives a què es refereix
l'apartat vuitè del present article, que aquests hagin presentat per millorar-ne el contingut i per adaptarles als requisits indicats al plec de clàusules administratives particulars i a l'anunci de licitació, si escau, i
en els possibles documents complementaris, amb la finalitat d’identificar la millor oferta, de conformitat
amb el que preveu l'article 145.»
«No es negociaran els requisits mínims de la prestació objecte del contracte ni tampoc els criteris
d'adjudicació».
D’acord amb l’exposat, atès que l'adjudicació d'aquest contracte es farà mitjançant el procediment
negociat sense publicitat, a l'empara de l'article 168.a) 2n) de la LCSP, pels motius d’exclusivitat indicats
a l’apartat anterior, no existint per tant un altre licitador amb aquestes característiques que pugui
executar l'objecte del contracte i sense concurrència altres possibles licitadors, no s’han seleccionat
criteris de valoració d’ofertes per a aquest expedient.
S’estableixin les següents matèries objecte de negociació:
- Rebaixa del pressupost base de licitació edició 2022 i pròrroga 2023.
- Millores relacionades amb l'objecte del contracte: prenent com a mínim les concretes prestacions del
contracte indicades a la carta d’intencions i al plec tècnic.
SOLVÈNCIA. ( arts 86 i següents LCSP)
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA :
Caldrà acreditar algun dels dos requisits:
Justificant de l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil per import mínim de 60.000 euros.
Mitjans d’acreditació: S'entendrà complert pel licitador que incorpori en la seva oferta un compromís
d'adscripció durant tota la durada del contracte i al seu torn amb l’acreditació de la seva constitució o
certificat d’existència en fase de requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació.
Volum anual de negocis del licitador: referit a l'any de major volum de negoci dels
tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte. El
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volum anual de negocis s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositades en el
Registre Mercantil o registres corresponents.
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Relació dels principals serveis o treballs realitzats de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l'objecte del contracte en el curs dels tres últims anys, en què s'indiqui l'import, la data i el destinatari,
públic o privat dels mateixos. Hauran d'estar avalats pels certificats corresponents, i el requisit mínim
serà l'import corresponent al 70% del valor estimat del contracte o el corresponent al de la seva
anualitat mitjana si aquesta és inferior al valor estimat.
Adscripció de mitjans: Els candidats o licitadors, a més d’acreditar la seva solvència, s’han de
comprometre a dedicar o adscriure a l’execució dels contractes els mitjans personals o materials
suficients per dur-ho a terme adequadament inclosos els que es derivin per l’execució de la seva
proposta tècnica. Entre ells, una pòlissa de responsabilitat civil
MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Sí: Si com a conseqüència de la situació actual derivada de la pandèmia COVID 19 l’esdeveniment
s’hagués de suspendré perquè no es pogués realitzar en els termes establerts al plec de prescripcions
tècniques, les parts acordaran una nova data de celebració de l’esdeveniment.
FORMA DE PAGAMENT
D’acord amb la clàusula quarta del plec de clàusules i l’establert al plec de prescripcions tècniques.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ, OBLIGACIONS ESSENCIALS I CLÀUSULA SOCIAL
1) L'obligació essencial i la condició especial d'execució del contracte i clàusula essencial, 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.
A 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 a
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, RELLSA 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.
2) 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.
GARANTIA.
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No s’exigeix constitució de garantia, atès l’objecte del contracte i que el pagament es realitzarà un cop
aplicat el patrocini pel contractista prèvia validació per part de RELLSA. Així mateix, el contractista
disposarà de les corresponents assegurances en exercici de la seva activitat.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE ( art. 62 LCSP)
El director d'Instal·lacions de Reus Esport i Lleure SA
PENALITATS
Indicades a la clàusula 16a del plec de clàusules. S’han fixat amb caràcter proporcional i en funció de
l’objecte del contracte.
CAUSES DE RESOLUCIÓ
Les establertes a les clàusules 13a i 14a. S’ha previst que ho siguin els incompliments de les obligacions
essencials, establertes en aquestes mateixes clàusules.
MESA DE CONTRACTACIÓ // COMISSIÓ NEGOCIADORA
D'acord amb l'article 326 de la LCSP, als procediments negociats sense publicitat, la constitució de la
mesa serà potestativa per a l'òrgan de contractació. En aquest procediment no es constituirà mesa sinó
comissió negociadora de caràcter tècnic amb funcions de negociació i valoració de les ofertes tècniques:
- El Director d'instal·lacions
- Un tècnic esportiu
El departament de contractació i/o administració i comptabilitat s’encarregarà de l’obertura de les
proposicions i de la validació de la documentació administrativa o general.
REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Aquest contracte de serveis és una despesa extraordinària i puntual de promoció de la ciutat de Reus i
de la Costa Daurada, que repercutirà en donar a conèixer la ciutat i les seves instal·lacions esportives, de
cara a poder desenvolupar nous productes de turisme esportiu i ser seu d’altres esdeveniments
esportius de gran format, entre altres. Es tracta d’una activitat amb un important impacte en el mitjans
de comunicació nacionals i internacionals, la qual cosa suposa un retorn publicitari tant per a la
Diputació de Tarragona com per a la ciutat de Reus.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A L’INFORME
1- Plec de clàusules administratives amb els seus annexos inclòs el plec de prescripcions tècniques
2- Carta d’intencions
3- Certificat exclusivitat SET POINT EVENTS SL
4- Informe reserva de crèdit
5-Informe jurídic
Vist i plau,

Director d'Instal·lacions

Òrgan de contractació
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