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CONTRACTE  
 
R e u n i t s : 
 
D’una part, el senyor  Francesc Viñas Sans,   president de l’entitat pública empresarial 
local TACDOTZE. Està assistida pel secretari del Consorci, Rafael Orihuel Iranzo, qui 
actua com a fedatari. 
 
D'una altra, la senyora  Max de Rosselló Ferrer,  major d'edat, titular del DNI 
48094682A veí  de Barcelona, domiciliat al Carrer Rosselló, 229 1r 2a , i amb codi postal 
08008 
  
 
I n t e r v e n e n: 
 
El senyor Francesc Viñas Sans,  com a legal representant de l’entitat pública 
empresarial local TACDOTZE, representació que ve derivada de la seva condició de 
Presidenta. Es troba facultat per a la signatura d’aquest contracte d’acord amb l’article 
10 dels Estatuts de l’ epel.  
 
El senyor  Rafael Orihuel Iranzo, per raó del seu càrrec de secretari de l’epel 
TACADOTZE, per tal de donar fe de l’acte de celebració del contracte, d’acord amb el 
que estipula la lletra i9 de l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març l‘article 
113 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març. 

 
I el senyor  Max de Rosselló Ferrer  en representació de RUMBO MEDIA S.L.. amb 
NIF B67148429 i amb domicili fiscal al carrer Llull, 48 6è 2a 08005 BARCELONA. 
Acredita representació mitjançant escriptura de constitució, estatuts i de nomenaments 
de càrrecs, amb número de protocol 41.18 18.01.2018  del Notari Marc Sansalvadó i 
Chalaux de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya i inscrita en el Registre Mercantil. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la formalització 
d’aquest contracte de producció de programes, retransmissions esportives i espots 
publicitaris de canal públic del Camp de Tarragona, a efectes del qual exposen: 
 
 
Antecedents 

1. En data 22 d’octubre el Consell d’Administració de l’epel Tac Dotze va adoptar entre 

d’altres el següent acord: 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment simplificat, 
no subjecte a regulació harmonitzada, i amb diversos criteris d’adjudicació, del 
servei de producció de programes, retransmissions esportives i espots publicitaris 
del  canal públic de televisió del Camp de Tarragona TAC12,, amb un valor estimat 
del contracte de  287.980 € (IVA exclòs). 
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SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la licitació, 
adjudicació i execució del contracte. 
TERCER. Obrir la fase de licitació mitjançant la publicació de la convocatòria en 
el perfil del contractant de TAC12 per tal que es puguin presentar les proposicions 
per prendre part en l’adjudicació. El termini per la presentació de propostes serà 
de quinze (15) dies naturals comptats des del dia següent al de publicació de 
l’anunci en el Perfil de Contractant. 
QUART. Aprovar la despesa que implica la contractació de referència. 
CINQUÈ. La Mesa de Contractació estarà formada pels següents membres: 
President: Francesc Viñas Sans, president de l'entitat. 
Vocal: Juan  Manuel Hernández Vallejo, interventor de l'entitat. 
Vocal: Rafael Orihuel Iranzo, secretari de l'entitat. 
Secretària, amb veu i sense vot: Amalia Berdajin Sanchez, Administrativa de 
l'entitat. 
SISÈ. Notificar l’acord als membres de la Mesa i publicar-ho en el Perfil de 
Contractant. 
 

2. En els dies posteriors es publica en el perfil de contractant de TACDOTZE, l’anunci 
de la licitació, juntament amb els plecs administratius i tècnics que han de regir el 
contracte. 
 
3. Dins  el termini de presentació de pliques es presenten les següents empreses:  
Mediaframe Producciones S.L., La meva tele S.L, Rumbo Media S.L, Sergi Martin 
González, i Ramon Villanueva Mercadal. 
 
4. La Mesa de Contractació va celebrar sessions els dies 26 i 29 de novembre, i 17 de 
desembre.  
 
5. En sessió de 26 de novembre, la Mesa decideix excloure del procés de licitació al 
licitador La meva tele S.L. doncs comunica en el sobre que opta només al Lot 3, però  la 
solvència econòmica que ha acreditat en el sobre A és insuficient per a aquest Lot.  

6. En sessió de 29 de novembre, la Mesa acorda atorgar les següents puntuacions als 
licitadors no exclosos presentats per a cada Lot: 

Lot 1: Producció de programes.  

· Mediaframe Producciones S.L.  13 punts Pla de Treball + 25 punts Oferiment  
Plató + 50 punts Oferta econòmica.  Total:  88 punts sobre 100. 
 

Lot 2: Retransmissions esportives de format petit al llarg de l’any 

· Rumbo Media S.L.      100 punts  
· Ramon Villanueva Mercadal     94 punts 
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Lot 3: Producció de 100 espots de publicitat a l’any  

· Mediaframe Producciones S.L.    100 punts  
· Sergi Martin González    98 punts 

 

Acordant formular proposta d’adjudicació a les empreses:  

Mediaframe Producciones S.L., amb CIF B43943265: Lot 1 per 53.670 €  i Lot 3 per 

14.401,93 €  + 21% IVA 

Rumbo Media S.L., amb NIF B67148429: Lot 2 per 7.649 € + 21% IVA 

7. En data 29 de novembre es requereix la documentació prèvia a l’adjudicació de 

contracte a RUMBO MEDIA S.L..  

8. Presentada la garantia del Lot 2 mitjançant transferència bancària i la resta de 
documentació acreditativa en temps i forma, en data 17 de desembre es reuneix la Mesa 
de contractació i acorda proposar al Consell d’Administració de Tacdotze, com a òrgan 

de contractació, l’adjudicació dels Lots 2  del contracte en favor de RUMBO MEDIA S.L. 
que ha obtigunt la següent puntuació:  

Lot 2: 100 punts 

9. En data 17 de desembre el Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial 

Tacdotze va adoptar entre d’altres el següents acords: 

PRIMER. Aprovar i confirmar totes les actuacions de la Mesa de contractació en aquest 
procediment de contractació pública, que queden incorporats i formen part de l’expedient  
tramitat. 
 
SEGON. Aprovar la classificació de les empreses licitadores als diversos Lots: 
 
Lot 1  (producció de programes):  

· Mediaframe Producciones S.L., amb 88 punts. 
 
Lot 2  (15 retransmissions esportives de format petit al llarg de l’any):  

· Rumbo Media S.L.      100 punts  
· Ramon Villanueva Mercadal     94 punts 

 
Lot 3  (producció de 100 espots de publicitat  a l’any):  

· Mediaframe Producciones S.L.    100 punts  
· Sergi Martin González    98 punts 
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TERCER. Adjudicar el contracte del SERVEI DE PRODUCCIÓ DE PROGRAMES, 
RETRANSMISSIONS ESPORTIVES I ESPOTS PUBLICITARIS DEL  CANAL PÚBLIC 
DE TELEVISIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA TAC12 d’acord amb el plec de clàusules 

administratives particulars, i les respectives ofertes presentades, a les següents 
empreses: 

Lot 1: Mediaframe Producciones S.L., per 53.670 euros a l’any (sense IVA),  amb les 

condicions ofertes en el Pla de Treball i acceptant-se l’oferiment de plató propi que 
s’inclou en la proposta. 

Lot 2: Rumbo Media S.L. per 7.649 euros a l’any (sense IVA) 

Lot 3: Mediaframe Producciones S.L. per 14.401,93 euros a l’any (sense IVA) 

I, en els tres lots, amb una durada de 2 anys i amb possibilitat d’una pròrroga d’1 any; 

essent, per tant,  de 3 anys la durada màxima del contracte, inclosa la pròrroga.  

QUART. Designar responsable del contracte al senyor Xavier Abelló, director-gerent de 
Tac Dotze a qui li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta 
realització del servei contractat. 
 
CINQUÈ. Facultar a la Presidència del Consell d’Administració, assistida del Secretari, 
per signar en nom i representació de l’entitat el contracte administratiu, en el lloc, data i 
hora que s’assenyali, prèvia comunicació formal al contractista.   
 
SISÈ. Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant de Tac Dotze. 
 
SETÈ. Publicar en el perfil de contractant la formalització del contracte, juntament amb 
el corresponent contracte, en un termini no superior a 15 dies, després del 
perfeccionament. 
 
VUITÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari a través de la plataforma e-NOTUM, i 
donar-ne trasllat al responsable del contracte. 
 
NOVÈ. Comunicar al registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les 
dades bàsiques del contracte adjudicat. 
 
Havent-se complert tots els requisits previs, cal procedir a la formalització d’aquest 
contracte de servei, que es subjectarà a les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Carrer Ramon y Cajal, 70 1planta –Edifici IMET- 43005 TARRAGONA// telèfon 877604001 a/e administracio@tac12.tv  

NIF Q4300246H 

 

 
 
C l à u s u l e s : 
 
Primera. RUMBO MEDIA S.L. s'obliga a la prestació del servei de 15 retransmissions 

esportives de petit format al llarg de l’any  per un import de 7.649,00 € l’any (sense IVA) 

i amb un termini de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per 1 any més. 

Tot plegat d’acord amb l’oferta presentada i el plec de clàusules administratives i 

prescripcions tècniques particulars que constitueixen llei del contracte. 

 
Segona. L’entitat pública empresarial local TACDOTZE resta obligada al compliment 
d’aquest contracte i als seus plecs de clàusules, en aquelles que li afectin, i ambdós 
contractants se sotmetran expressament als preceptes de les lleis de règim local que li 
siguin aplicades en allò no previst en el mateix. 
 
Les parts intervinents es mostren conformes amb el contingut del contracte, el qual 
signen electrònicament. De la qual cosa jo, com a Secretari, dono fe, signant-lo així 
mateix en la data que consta impresa i què, per ser la última de les tres, constitueix la  
data de perfeccionament del contracte. 
 
 
 

Per l’epel TACDOTZE,  
El President,  

 
 
 
 
 
 

Francesc Viñas Sans 

Per RUMBO MEDIA  S.L. 
 

                 
 
 

 
 
                

Max de Rosselló Ferrer 
 
 

El Secretari, 
 
 
 
 
 
 

Rafael Orihuel Iranzo 
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