AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Secretaria

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE PATROCINI ENTRE LORGANISME AUTÒNOM
DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CAMBRILS I LEMPRESA PORT
AVENTURA ENTERTAINMENT, PER LA PROMOCIÓ DE LOFERTA LÚDICA I DOCI
DE LEMPRESA 2021

Cambrils, 15 de Març de 2022
ES REUNEIXEN:
El Sr. Oliver Klein Bosquet, President del Patronat Municipal de Turisme de Cambrils, en
virtut de les facultats de representació d'aquesta Corporació Local, que li atorga l'art. 21,1,b) de
la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'art. 53,1,a) del Decret Legislatiu
2/2003, pel qual saprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, assistit
per la secretària general de l'Ajuntament, que dona fe de lacte.
El Sr. Fernando Aldecoa Llauradó, major d'edat, en representació de PORT AVENTURA
ENTERTAINMENT SAU amb domicili social a lAvinguda Alcalde Pere Molas km2 de Vila-seca,
NIF A63776306, en virtut dels poders de representació i contractació que té atorgats per
escriptura pública davant el Notari del il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya D. Pedro Soler
Dorda, sota el número de protocol 807/2017, de 12 de mayo.
Actua el primer com a administració contractant, i el segon com a contractista, en virtut de
lacord adoptat per Decret dAlcaldia núm. 2022D003000020 de data 08/03/2022, dadjudicació
del contracte indicat a lencapçalament.
FINALITAT
Lobjecte daquest document és formalitzar el contracte privat de patrocini entre el Patronat
Municipal de Turisme de Cambrils i PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU , per la
promoció de loferta lúdica i doci de lempresa.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1r.- El 23/12/2021 el Decret dAlcaldia núm. 2021D003000180, va aprovar lexpedient de
contractació de referència on establia un valor estimat del contracte, per import de 12.000,00
euros (més dIVA), els plecs de clàusules i de lexpedient de contractació per adjudicar el
contracte privat de patrocini.
2n.- El 08/02/2022 sadjudica el contracte a lempresa PORT AVENTURA ENTERTAINMENT amb
NIF A63776306, per un import de 12.000,00 euros (més dIVA).
3r.- La tramitació daquest contracte sha efectuat dacord a la legislació de contractes
continguda a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), al reglament general de la llei de contractes aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12
doctubre, el reglament de desenvolupament parcial de la llei de contractes del sector públic
aprovat per RD 817/09, de 8 de maig, així com la resta de normativa que figura el plec de
clàusules que forma parta integrant daquest contracte.
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Ambdues parts subscriuen el present document per tal de formalitzar el contracte
corresponent, que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera.- En el present acte, el legal representant del Patronat Municipal de Turisme i el
contractista formalitzen el contracte de referència, i sobliguen al seu fidel i exacte compliment
i a executar els treballs amb subjecció estricta als plecs de clàusules i a loferta que ha resultat
adjudicada.
Segona.- El preu del present contracte és de 14.520 EUR, dels quals 12.000,00 EUR es
corresponen al preu del contracte i 2.520 EUR a lImpost sobre el Valor Afegit.
Així mateix el contractista executarà les millores i prestacions tècniques dacord amb loferta
tècnica presentada i acceptada per lòrgan de contractació.
Tercera.- El pagament de ladjudicatari sefectuarà contra presentació de factura, expedida pel
Patronat Municipal de Turisme de Cambrils dacord amb la normativa vigent, en els terminis i
condicions establertes a la LCSP.
Quarta.- La durada del contracte serà, des del dia de la seva signatura fins el 31 de març de
2022, prorrogable anualment fins a tres anys més.
Cinquena.- Es farà càrrec de la supervisió del servei la persona o persones que designi
lAjuntament.
Sisena.- Les condicions de la recepció dels treballs adjudicats estan regulades al Plec de
Clàusules Administratiu aprovat, que sacompanya al contracte i en forma part integrant.
Setena.- Dret supletori. En tot allò que el present contracte no disposa de forma expressa regirà
com a legislació aplicable:
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
lordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 UE, i
2014/24 UE de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
-Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
-Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 doctubre, de contractes del sector públic (dara endavant, RD 817/2009).
-Reial decret 1098/2001, de 12 doctubre, pel qual saprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (RGLCAP).
Supletòriament, sapliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
DOCUMENTS ANNEXES
Suneix a aquest contracte formant-ne part integrant, la següent documentació:
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Plec de clàusules administratives de data 14/09/2021 emès per la Sra. Núria Nolla
Benavent, tècnica dadministració general
Plec de prescripcions tècniques de data 01/09/2021 emès per la Sra. Amelia Rico Urios
Directora del Patronat Municipal de Turisme de Cambrils
Oferta formulada per ladjudicatari de data 12/01/2022
Resolució de ladjudicació, Decret dAlcaldia núm. 2022D003000020 de data
08/03/2022
Per lAjuntament
[Firma01-01]

Per ladjudicatari

La secretària general
[Firma02-01]
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