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CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT 

 

A Sant Feliu de Llobregat, a 1 d’octubre de 2021 

 

 

REUNITS 

 

D’una part, el Sr. Salvador Valls Cuello major d’edat, amb DNI número 

, en nom i representació de l’entitat CONSELL ESPORTIU DEL 

BAIX LLOBREGAT, domiciliada al Parc Torreblanca, Carretera Nacional 

340 km 1249 de Sant Feliu de Llobregat, amb NIF G58014838 en endavant 

EL CONSELL 

 

D’altre part, el Sr. Marcos Reinado Romera, major d’edat, amb DNI número 

, e nom i representació de la mercantil SESPAC SISTEMES 

ESPORTIUS INTEGRALS SL, endavant SESPAC, domiciliada a c/ Dibuixant 

Avellaneda, 15 constituïda mitjançant escriptura atorgada davant el notari 

Alfedro Arbona Casp. 

 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a contractar 

i a tal efecte 

 

EXPOSEN: 

1. Que el CONSELL té entre les seves funcions assessorar les entitats 

esportives del Baix Llobregat.  

2. Que SESPAC és una empresa especialitzada en l’assessorament, 

gestoria i formació a entitats i empreses del sector esportiu. 

3. Que el CONSELL té la intenció d’ajudar a les entitats esportives a 

adequar-se a la legislació vigent i professionalitzar la seva gestió 

per tal de garantir el futur de totes i cadascuna d’elles, i en atenció 

a això ha creat el departament d’Atenció a les Entitats Esportives 

del Baix Llobregat (DAEE). 

4. Que ambdues parts han arribat a un acord segons el qual SESPAC 

prestarà aquests serveis d’assessorament i formació a les entitats 

que formen part del CONSELL, i que es regirà per les següents 

 

ESTIPULACIONS 

 

PRIMERA: SESPAC assessorarà en matèries de contingut jurídic per 

exemple respecte voluntariat, normativa interna dels clubs, registres, 

transparència, professions de l’esport, contractació, assegurances, 

legislació aplicable, protocols assetjament, etc; així com sobre aspectes 

fiscals, comptables, laboral etc. 
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Aquest assessorament no inclou la redacció de cap informe o dictamen 

jurídic, ni cap tipus de gestió amb l’Administració pública o amb d’altres 

entitats. Tampoc inclou la representació jurídica. 

 

Tampoc inclou cap actuació davant Inspecció de Treball, Servei de 

Conciliacions individuals ni Jutjats del Social 

 

Ni la gestió de requeriments, ni contenciosos, ni inspeccions, etc 

 

L’assessorament a les entitats associades al CONSELL es prestarà de la 

següent manera: 

- Telefònicament. 

- Per correu electrònic. 

- Per videoconferència 

- I, si s’escau, de forma presencial preferiblement a la seu del Consell 

Esportiu del Baix Llobregat 

 

L’horari de prestació del serveis serà de gener a juliol i de setembre a 

desembre, el següent: 

Dilluns i dimecres de 15:30h a 19:30h 

Dimarts i dijous de 9h a 13h 

 

A més de l’horari anterior, es realitzaran 4 hores més de treball 

administratiu que SESPAC repartirà al llarg de la setmana laboral.  

 

Es respectaran els festius marcats pel calendari oficial de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

SEGONA: Aquelles empreses que requereixin d’algun servei específic no 

inclòs en l’assessorament ordinari (redacció d’un informe, d’un dictamen, 

ajuts en tràmits administratius, sol·licitud de certificats, tràmits al registre, 

....) per regularitzar alguna situació o per qualsevol altre tema relacionat 

amb l’àmbit de competència i coneixement de SESPAC, obtindran un 

descompte del 30% sobre la tarifa habitual en cas que vulguin contractar 

el servei requerit. 

 

TERCERA: SESPAC aportarà a la prestació del servei els recursos humans 

i materials necessaris per a la seva gestió i atenció. Concretament una 

persona de suport administratiu i tècnic que ocuparà tot l’horari abans 

esmentat.  

 

Aquesta persona tindrà la titulació de graduat en ciències de l’activitat 

física i de l’esport o similar i amb coneixements en l’àmbit de la gestió 

esportiva.  
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QUARTA: SESPAC, a més a més dels serveis d’assessorament detallats 

anteriorment durà a terme les següents tasques: 

- Report mensual de les entitats ateses i les matèries objecte de 

consulta. 

- Enviaments d’ofici de temes d’actualitat que afecten els clubs i 

associacions esportives del Consell. Canvis legislatius, termini de 

presentació d’impostos, etc. 

- Gestió de canal de WhatsApp bussiness 

- Proposar un programa i calendari amb un mínim de 6 sessions 

formatives sobre àmbits jurídics, fiscals, comptables, econòmics, 

financers, tecnològics i qualsevol altre que s’escaigui. 

 

Aquestes sessions seran sessions monogràfiques d’una hora i 

mitja de durada més torn obert de preguntes (durada 

aproximada de dues hores), impartides preferentment els 

dimecres a la tarda de les 18.00 a les 19.30hores. en format 

presencial o per videoconferència segons el cas.  

 

Els honoraris d’aquestes sessions monogràfiques es 

facturaran a part a raó de 300 + iva per sessió. Si per les 

raons que sigui, cal fer més sessions o modificar el format de 

les mateixes els honoraris es pactaran ad hoc.  

 

- Fer trucades a les entitats associades al CONSELL per tal de donar 

a conèixer el servei del DAEE i actualitzar la base de dades. 

- Proposar un newsletter al trimestre, amb temàtiques d’actualitat o 

que siguin d’interès de les entitats que són objecte del servei.  

- Realitzar un treball actiu per tal de cercar empreses i organitzacions 

que vulguin col·laborar o patrocinar el DAEE. 

- Redactar els contractes de patrocini que aconsegueixi pel DAEE 

- Estendre el servei d’assessorament, també, al CEBLLOB i als 

ajuntaments (preferiblement àrees d’esport) de la comarca.  

 

 

El CONSELL per la seva banda desenvoluparà les següents accions: 

- Fer difusió del servei a través del seu web, xarxes socials i reunions. 

- Facilitar la base de dades d’entitats associades al CONSELL. 

- Convidar a SESPAC a assistir a les reunions que organitzi en les que 

es tractin temes relacionats amb les necessitats de les entitats o 

d’altres aspectes que els hi puguin afectar. 

 

CINQUENA: El preu del servei s’estableix en la quantitat de 19.800 euros 

anuals més IVA, que s’abonaran en 12 mensualitats consecutives, 
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mitjançant rebut carregat en el compte corrent del CONSELL, contra 

factura. 

 

A més a més, SESPAC rebrà el 10% de l’import que aconsegueixi en 

patrocinis pel DAEE, que s’abonaran mitjançant rebut contra factura emesa 

una vegada el CONSELL hagi cobrat l’import pactat al contracte de 

patrocini. 

 

Per la seva banda, en cas que SESPAC rebi alguna contraprestació 

econòmica per part dels Consells Esportius adherits al DAEE, descomptarà 

un 5% de l’import del preu del servei del DAEE, fins a un màxim del 15% 

(3 Consells), amb la voluntat de que el Consell continuï amb la tasca de 

liderar el suport a les entitats esportives. 

 

SISENA: La durada del present contracte serà de 2 anys renovable de 2 

en 2 automàticament si cap de les dues parts no declara el seu interès de 

no renovar amb un mínim de tres mesos per avançat. 

 

SETENA: La documentació elaborada per SESPAC és propietat d’aquesta 

i el CONSELL no pot difondre-la sense el seu consentiment, ni tampoc pot 

fer-la servir en cap formació, reunió o acte. 

 

En finalitzar el present contracte, tota la documentació que el CONSELL 

tingui dels serveis prestats per SESPAC haurà de ser eliminada i 

confirmada la seva eliminació. 

 

La propietat intel·lectual de tota la feina desenvolupada pel personal de 

SESPAC és de SESPAC i el CONSELL no pot fer-la servir, ni quedar-se 

la sense el seu consentiment.  

 

VUITENA: SESPAC serà responsable del tractament de la base de dades 

facilitades pel CONSELL i en aquest sentit només està autoritzada als 

següents tractaments: 

- Contacte telefònic o via correu electrònic per tal de donar a conèixer 

el DAEE. 

- Contacte telefònic o via correu electrònic per tal d’actualitzar la base 

de dades del CONSELL. 

- Seguiment d’assessoraments fets a les entitats o persones. 

 

El CONSELL és responsable de tenir el consentiment de les persones les 

dades de les quals seran facilitades a SESPAC i aquesta es compromet a 

tractar-les seguint la legislació vigent en matèria de protecció de dades. 
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NOVENA: Les parts es comprometen a tractar les dades personals a les 

que tinguin accés en virtut del present contracte la deguda confidencialitat.  

Igualment tractaran de manera confidencial tota aquella informació de 

l’altre part o de les entitats beneficiàries del servei a la que tinguin accés 

en virtut del present contacte i que no sigui pública o que no coneguessin 

abans d’accedir a elles. Aquesta obligació de confidencialitat persistirà 

finalitzat el present contracte. 

 

DESENA: Seran causa de resolució del present contracte les següents: 

- Voluntat de les parts. 

- Incompliment d’una de les dues parts, no subsanat en el termini d’un 

mes des que se li hagi notificat per l’altre part. 

- Declaració de concurs o d’execucions judicials, embargaments o 

qualsevol altre mesura que afecti la solvència econòmica de l’entitat. 

 

En cas que el CONSELL cancel·li anticipadament sense motiu imputable a 

SESPAC el present contracte haurà d’abonar-li l’import corresponent als 

següents sis mesos de contracte, o el que resti per a la finalització del 

mateix en cas que faltin menys de sis mesos. 

 

ONZENA: El present contracte té caràcter mercantil i es regirà per les 

estipulacions que conté, i en allò no previst al mateix per la legislació 

aplicable. 

 

 

DOTZENA: Per a qualsevol discrepància sobre el present contracte o litigi 

respecte la seva aplicació i desenvolupament les parts, amb renuncia 

expressa als furs que puguin tenir, se sotmetran als tribunals de Barcelona. 

 

 

I, en prova de conformitat, signen el present contracte en el lloc i data 

indicat a l’encapçalament 




