CONTRACTE DE DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA
Tarragona, 3 setembre de 2021

REUNITS
D’una part, CLARA VIÑAS DOMINGO, major d’edat, amb DNI núm.

,

amb domicili professional a la Ctra. Vella de València, núm. 2, de Tarragona (43006),
en nom i representació de l'entitat mercantil EMPRESA MIXTA DE SERVEIS
FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, (en endavant, EMSERFUMT), amb
NIF A-43.005.594, i amb domicili social a l’adreça professional indicada i correu
electrònic

; actua en la seva qualitat de gerent i en

virtut de l’escriptura d’apoderament autoritzada pel Notari de Tarragona, Sr. Martín
Garrido Melero amb data onze d’octubre de dos mil divuit, sota el número 2166 del seu
protocol. En endavant també anomenat Anunciant.
I d’altra part, EDITORIAL BAIX CAMP SL amb CIF B43855774.

Els reunits declaren que els poders en virtut del qual actuen no han estat suspesos,
revocats ni limitats en aquesta data i, tal com intervenen, es reconeixen capacitat
mútua per a subscriure el present Contracte, i MANIFESTEN:
I. Que amb data 4.10.2021 s’emet l’Informe de justificació de la necessitat i idoneïtat
de la contractació dels serveis d’inserció d’accions de comunicació als mitjans de
comunicació escrita i digital, d’àmbit local de Tarragona i comarques, de l’Empresa
Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA (EMSERFUMT).

II. Que amb data 15.010.2021, EDITORIAL BAIX CAMP SL va presentar pressupost
econòmic, amb indicació de les accions a incloure en el seu mitjà de comunicació.
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III. Que amb data 19.10.2021 va ser aprovat l’anterior Informe de justificació i el
17.10.2021 adjudicat el contracte a l’empresa EDITORIAL BAIX CAMP SL
Així doncs, i d’acord amb tot l’exposat, les parts atorguen el present contracte, d’acord
amb el contingut de les següents CLÀUSULES:
PRIMERA – OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del present contracte els serveis d’inserció d’accions de
comunicació descrits a l’Oferta de 15.10.2021, al següent mitjà del Contractista:
EDITORIAL BAIX CAMP SL
SEGONA – DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ
La durada del present contracte, de conformitat amb l’acord d’aprovació de l’Informe
de justificació, serà de 3 mesos, d’octubre de 2021 a desembre de 2021.
TERCERA – PREU DEL CONTRACTE I FORMA DE PAGAMENT
El preu del present contracte és de 4.500 euros, IVA corresponent inclòs.
Aquest preu inclou tots els conceptes i elements necessaris per a realitzar la prestació
contractada, i serà satisfet al contractista en pagaments mensuals mitjançant
transferència al compte bancari que designi.
QUARTA – RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa responsable del present contracte a NÚRIA BEA SOLÉ, cap de
comunicació, amb correu electrònic

.

Correspondrà al responsable del contracte, supervisar la seva execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta realització
de la prestació pactada.

El contractista serà el responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats així com de les conseqüències que es dedueixin
per EMSERFUMT o per tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes, en l’execució del contracte.

CINQUENA – EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contractista executarà les prestacions contractades amb plena subjecció a les
condicions recollides en el present contracte i a l’Oferta de 15.10.2021.
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L’anunciant té dret a controlar l’execució de la campanya publicitària.
El contractista s’obliga a desenvolupar l’activitat tècnica necessària per aconseguir el
resultat publicitari contractat, permetent la utilització publicitària d’unitats d’espai o de
temps disponibles del seu mitjà de comunicació.

Prohibició de cessió a tercers. El present Contracte té caràcter intuitu personae, per
tant, no es pot cedir a tercers, ni totalment ni parcial, els drets i obligacions que resultin
del mateix.
Contracte escrit. El Contracte és l’únic acord vàlid entre les Parts. Els acords verbals
no tenen cap valor jurídic. Qualsevol contracte derogatori o complementari del
Contracte, haurà de formalitzar-se per escrit.
Nul·litat parcial. La invalidesa o inexecutabilitat, per motius jurídics, d’alguna de les
clàusules del Contracte, no suposarà la invalidesa de les demés clàusules.
SISENA – INTERPRETACIÓ, MODIFICACIONS I RESOLUCIÓ DEL
CONTRACTE
El present contracte té caràcter jurídic-privat, quedant l’execució del mateix, així com
els seus efectes, modificació i extinció sotmesos a no només al mateix, sinó també a la
Llei General de Publicitat i, en el seu defecte, per les normes de dret privat i demés
legislació espanyola concordant.

Els dubtes i llacunes del contracte es resoldran aplicant els principis la Llei de
Contractació del Sector Públic.
Resolució anticipada. Sens perjudici de l’Estipulació Segona, qualssevol de les parts
podrà instar la resolució del contracte quan es produeixi un incompliment de l’altra, per
incompliment de la Clàusula de Compliment Penal o per l’inici d’un procediment penal
amb elements de compliance.
Si l’incompliment deriva de la manca de publicació en la data acordada o en la manca
de publicació en la plana o espai acordat o d’un defecte o alteració en l’execució de les
condiciones que regulen la difusió publicitària, la utilització dels espais publicitaris o de
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qualsevol altra activitat publicitària imputable a EDITORIAL BAIX CAMP SL podrà
optar entre la resolució, amb devolució del pagat per la publicitat no difosa, o la
repetició de l’activitat publicitària en condicions equivalents a les pactades en aquest
contracte, sense cap cost addicional, o exigir la reducció del preu. En qualsevol
d’aquests casos, EDITORIAL BAIX CAMP SL haurà d’indemnitzar a EMSERFUMT
pels danys i perjudicis, havent d’incloure la indemnització la reparació del dany causat
al bon nom i reputació de EMSERFUMT.
SETENA – PROTECCIÓ DE DADES
Les parts, respectivament, manifesten que les dades dels signants del present
Contracte seran tractades por cadascuna de les entitats que representen
respectivament, la finalitat del qual es la gestió i el manteniment de relacions
contractuals, comercials i professionals. Aquest tractament és imprescindible per la
prestació dels serveis contractats. Les dades seran conservades mentre es mantingui
la relació jurídica i durant els terminis previstos en la normativa vigent.
Els signants d’ambdues parts podran exercir els seus drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació del tractament i, en el cas que el tractament s’efectuï per
mitjans automatitzats, i sempre i quan sigui tècnicament possible, el dret de portabilitat
de les seves dades, dirigint-se a qualsevol de les societats en els seus respectius
domicilis socials, indicant com a referència “Protecció de dades” i acompanyant còpia
del seu DNI, acreditant degudament la seva identitat.
Els signants tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades (AEPD), si consideren infringits els seus drets.
VUITENA – COMPLIMENT PENAL
Les Parts manifesten que disposen en les seves respectives organitzacions internes,
de mesures suficients de control, prevenció i detecció de la comissió de qualsevol tipus
de conducta que pogués ser considerada un il·lícit penal, comesa amb els mitjans o
sota la cobertura de la pròpia persona jurídica i/o a través de qualsevol persona física
integrant o depenent d’aquesta.
Als efectes de l’exposat al paràgraf anterior, les Parts manifesten que la seva actuació
en l’àmbit del present contracte estarà regida en tot moment pels principis de la bona
fe contractual i convenientment subjecta a Dret, de manera que mai participaran ni
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col·laboraran en la comissió de cap conducta que pogués trobar-se tipificada
penalment en l’ordenament jurídic espanyol.
NOVENA – RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
Per a la resolució dels litigis que puguin derivar-se del present contracte, les parts se
sotmeten expressament a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Tarragona,
de l’Associació per a l’Arbitratge de Tarragona, al qual se li encomana la designació de
l’àrbitre i l’administració de l’arbitratge, obligant-se les Parts, des d’aquest moment, a
complir la decisió arbitral. El procediment arbitral, i el laude es duran a terme a la ciutat
de Tarragona.

En prova de la seva conformitat, ambdues parts firmen el present document i els seus
annexes per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.

Signat: Clara Viñas Domingo

Signat: Santiago Bachilleria Grau

P.P. EMSERFUMT

P.P. Editorial Baix Camp SL
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