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CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT 
 
A Sant Feliu de Llobregat, a 2 de setembre de 2019 
 
 
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 

, en nom i representació de la mercantil GEMPRO SERVEIS 
D’ASSESSORAMENT, S.L. en endavant GEMPRO, domiciliada al carrer col·legi nº6 
3er 1era de Terrassa, amb NIF 65999112B constituïda mitjançant escriptura 
atorgada davant el notari Esteban Cuyás Henche el dia 15 de marzo de 2013 
inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 43672 foli 150 full 435085 
inscripció 1 en qualitat d’administrador únic, càrrec que assegura està vigent en 
escriptura atorgada el dia 15 de març de 2013 davant el notari 15 de març de 2013 
en endavant GEMPRO. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a contractar i a tal 
efecte 
 
EXPOSEN 

1. Que el CONSELL és una entitat que dóna suport i assessorament a les 
entitats esportives de la zona geogràfica del Baix Llobregat. 

2. Que GEMPRO és una empresa especialitzada en assessorament i gestoria 
d’entitats esportives, així com en la formació de persones directives o 
tècniques relaciones o que treballen en entitats esportives. 

3. Que el CONSELL té la intenció d’avançar en el suport a les seves entitats 
membres i vol contractar un servei d’assessorament fiscal, comptable, i en 
general jurídic per a les entitats associades, així com posar a disposició de les 
entitats que li demanin una empresa de referència i confiança per al seu 
acompanyament en la regularització legal d’aquestes. 

4. Que ambdues parts han arribat a un acord segons el que GEMPRO es 
compromet a assessorar i formar a les persones que el CONSELL li enviï, 
atorgant el present acord de contractació de serveis d’assessorament i 
formació d’acord a les següents. 
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ESTIPULACIONS 

Primera: Objecte. 

1. Assessorar sobre les matèries fiscal, comptable, laboral, i en general jurídic 
(voluntariat, règim intern, registre LLPPDD, transparència, professions de 
l’esport, ROPEC, assegurances, decret de lleure, llei de l’esport, delictes 
sexuals, etc) així com impartir formacions sobre aquestes matèries a totes 
aquelles entitats que el CONSELL derivi a GEMPRO i que aportin participants 
al programa dels jocs Esportius Escolars i a la resta de programes organitzats 
o de l’interès del Consell Esportiu del Baix Llobregat.  
 

2. Assessorar sobre les matèries fiscal, comptable, laboral, i en general jurídic 
al Consell Esportiu del Baix Llobregat. 
 

Aquest assessorament no inclou la redacció de cap informe o dictamen jurídic o 
similar ni  cap tipus de gestió amb cap administració pública o privada, ni cap tipus 
de representació jurídica ni de cap altra tipus.  

 
En concret, GEMPRO s’obliga a: 

- Assessorament presencial i telefònic:  
o Genèric: 16 hores setmanals, a la seu del CONSELL per part d’una 

persona tècnica Graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
o similar, amb experiència i/o formació complementària en gestió de 
l’esport o serveis similars. 

o Específic: 4 hores setmanals presencials a la seu del CONSELL per part 
d’una persona experta en la matèria específica. 

Horari d’assessorament:  

- Dilluns de 15.30 a 19.30 
- Dimarts de 9.00 a 13.00 
- Dimecres de 15.30 a 19.30 
- Dijous de 9.00 a 13.00 

 
3. El CONSELL pren com a empresa de referència en l’assessorament a entitats 

esportives a GEMPRO, a tal efecte li derivarà aquelles entitats que vulguin 
iniciar el procés de regularització i aquesta oferirà els següents paquets de 
serveis, que haurà d’abonar directament l’entitat a GEMPRO: 
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PAQUET 1: Regularització i/o actualització de documents relacionats amb 
el registre: estatuts, juntes directives. 

PAQUET 2: Regularització/actualització/alta d’altres documents i 
aspectes importants previs al procés de regularització: actualització 
declaració censal i certificat digital. 

PAQUET 3: Assessorament per a la regularització del funcionament intern 
(règim intern): actes junta, actes d’assemblea i registre d’actes. 

PAQUET 4: Gestió fiscal i comptable 

PAQUET 5: Gestió laboral 

PAQUET 6: Gestió del voluntariat 

PAQUET 7: Adequació a la legislació de protecció de dades. 

Aquesta tasca es durà a terme a la seu de GEMPRO i consisteix en un servei a 
banda dels recollits en el punt 1 d’aquesta estipulació primera. 

 

Segona: nom del servei: Departament d’Atenció a les Entitats Esportives del Baix 
Llobregat 
 
Tercera: Compromisos de les parts 

GEMPRO es compromet a aportar els recursos humans detallats a l’estipulació 1. Es 
compromet també a dur a terme les tasques detallades en la mateixa estipulació 1 
del present contracte. 

GEMPRO també es compromet a:  

1.- A realitzar un dossier de presentació del Servei d’Assessorament a les entitats 
Esportives del Baix Llobregat.  

2.- A proposar una visita personalitzada i presencial a tots els tècnics d’esports (o 
en el seu defecte regidors) per tal d’informar dels serveis oferts.  

3.- A redactar un informe tipus a totes aquelles entitats que vulguin iniciar el 
procés de regularització. Aquest informa ha de recollir com a mínim els àmbits de 
que l’entitat necessita regularitzar i els recursos econòmics necessaris i aproximats 
que haurà de necessitar per fer-ho.  

4.- A fer un newsletter trimestral per tractar temes d’actualitat o d’interès per al 
sector.  
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El CONSELL es compromet a: 

- Proveir d’un lloc de treball equipat amb tot els elements necessaris: per 
exemple, a títol enumeratiu i no exclusiu: una adreça de correu electrònic, 
connexió a internet, línia de telèfon mòbil, material d’oficina, equipament 
ofimàtic com impressora, escàner, enquadernadora, destructora de paper, 
etc. 

- Fer difusió del servei a través del seu web en el que es donarà informació, en 
un apartat específic sobre els servis que s’ofereixen.  

- Facilitar la base de dades de les entitats associades per a que GEMPRO 
realitzi trucades presentant el servei. 

Ambdues parts es comprometen a: 

- Treballar en el disseny d’un pla de formació, desenvolupament i altres 
accions de suport, adreçat a les persones que estiguin implicades en la 
gestió d’entitats esportives, siguin membres de les mateixes, personal 
contractat per aquestes o personal del Consell o Ajuntaments qui ho 
requereixin.  

El pla estarà dissenyat abans d’acabar el primer any de vigència del present 
contracte, amb la intenció de formalitzar una formació estable i continua a 
càrrec de GEMPRO i adreçada a la millora de les habilitats i coneixements en 
gestió esportiva. Una vegada dissenyat el Pla, la seva implementació serà 
objecte d’altre contracte, no quedant inclòs per tant en aquest. 

- Aportar els coneixements necessaris perquè es pugui proveir a les entitats 
d’una eina informàtica per a la gestió de les tasques de suport al servei 
necessàries per al bon funcionament i gestió de l’entitat.  

 

Quarta: Durada. 

El present contracte tindrà una durada de 2 anys, prorrogable anualment de 
manera automàtica, si cap de les dues parts no expressa la seva voluntat de no 
renovar-lo per escrit i amb una antelació mínima de 30 dies. 

Cinquena: Preu 

El preu es concreta en: 

- Assessorament presencial (Objecte 1): 19.800 euros /anuals més IVA que 
s’abonaran en 12 mensualitats consecutives, a 30 dies contra factura i 
mitjançant transferència bancària al compte que s’indiqui a la factura. 

- Paquets corresponents a l’objecte 2.   
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o PAQUET 1 i 2:  700€ + IVA 
o PAQUET 3: 700€ + IVA 
o PAQUET 4: 1.500 + IVA/ any 
o PAQUET 5: 15,25 + IVA per nòmina -  20+iva per alta – 20+IVA per 

crida 
o PAQUET 6: 900€ + IVA 
o PAQUET 7: 1.200€ + IVA per adequació i entitat. 

Aquests preus són els preus orientatius per entitat i servei, atenent a les 
particularitats de cada entitat aquest preu pot variar. 

Qualsevol aspecte no inclòs en el redactat dels paquets anteriors es facturarà 
apart. Concretament:  

- La redacció d’informes o qualsevol document necessari per a realitzar la 
gestió sobre la que recau la consulta. 

- La representació jurídica  ni de cap altre tipus de l’entitat consultant. 
- La redacció d’actes l’assistència a reunions de Junta Directiva o Assemblees 

o de qualsevol altre tipus que no siguin es pròpies per a dur a terme la tasca 
encarregada, de recaptació d’informació i presentació de resultats. 

- Les tasques de responsable o persona delegada de protecció de dades, si fos 
necessària aquesta figura. 

 
Sisena: Deure d’informació 
Amb l’objecte de que GEMPRO pugui dur a terme totes les accions necessàries per 
a complir amb el present contacte, el CONSELL posarà a la seva disposició totes les 
dades i la informació necessària. 
Pel que fa a les dades personals, GEMPRO serà encarregat dels tractaments aquí 
detallats i a tal efecte signarà amb el CONSELL el contracte específic d’encarregat 
de tractament de dades de caràcter personal que s’adjunta al present contracte de 
prestació de serveis. 
 
Setena: Protecció de dades 
Les parts es comprometen a complir amb la normativa en matèria de protecció de 
dades vigent. Concretament el CONSELL garanteix que ha complert amb el seu 
deure d’informació a les seves persones associades i que ha recavat el 
consentiment lliure, específic, informat i inequívoc per tal de poder cedir a 
GEMPRO les seves dades personals si es que fos necessari per a desenvolupar el 
servei contractat. 
GEMPRO, per la seva part es compromet a tractar les dades només amb la finalitat 
per les  que hagin estat cedides. 
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Vuitena: Confidencialitat 
Les parts es comprometen a mantenir la més absoluta confidencialitat sobre les 
dades i la informació ala que tinguin accés com a conseqüència de la celebració i el 
desenvolupament del present contracte. 
 
Novena: Terminació i resolució del contracte 
Seran causa de terminació i resolució del present contracte les següents: 

- El mutu acord de les parts. 
- L’incompliment d’una part do de les dues de qualsevol de les clàusules, 

sense que l’incompliment sigui subsanat en el termini d’un mes a la 
notificació del mateix per escrit en el que es reclama el compliment. 

- La declaració de concurs o la interposició contra qualsevol de les parts de 
execucions judicials, embargaments preventius o d’altres mesures que 
impliquin la disminució de la solvència econòmica de les mateixes. 

 
Desena: Jurisdicció i legislació aplicable 
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà, en primer terme, per les 
estipulacions aquí contingudes i en allò no previst per les disposicions del Codi de 
Comerç, lleis especials i usos i costums mercantils. 
Amb renúncia expressa als seus furs les parts se sotmetran als tribunals de la ciutat 
de Sant Feliu de Llobregat. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Salvador Valls Cuello     Marcos Reinado Romera 
President        Soci-Director 
Consell Esportiu del Baix Llobregat GEMPRO SERVEIS 

D’ASSESSORAMENT, S.L 


