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DECRET_TACDOTZE 16/2021 

PRÒRROGA CONTRACTE SERVEIS UNITATS MÒBILS 

Antecedents 

1. En sessió de 30 d’abril de 2019, el Consell d’Administració va adoptar entre d’altres el següent 

acord:  

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, composta únicament per ETV-

Llobregat TV, S.L. que ha obtingut un total de  24 punts. 

TERCER. Adjudicar el contracte del SERVEI D’UNITATS MÒBILS PER A RETRANSMISSIONS 

TELEVISIVES, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, i l’oferta presentada, 

a ETV-Llobregat TV, S.L., per 35.600 € (IVA exclòs) anuals, amb una duració del contracte de 2 

anys, amb possibilitat de pròrroga per 1 any més, i amb el compromís de fer en HD 6 de les 15 

retransmissions previstes pel plec.  

(...) 

2. En data 16 de maig de 2019 es va signar el contracte, el període inicial del qual finalitza el 

proper 16 de maig de 2021. 

3. El plec de clàusules preveu la possibilitat de pròrroga per un any mes, és a dir, fins el 16 de 

maig de 2022.  

4. Atès que el servei s’està prestant de manera satisfactòria, i que no s’ha previst una nova 

contractació, es considera adient la pròrroga, proposant al Consell d’Administració com a òrgan 

de contractació l’adopció de l’acord corresponent. No obstant això, i atès que la propera reunió 

del Consell no es celebrarà fins el proper 18 de maig, cal adoptar per motius d’urgència la decisió 

corresponent, sotmetent-la posteriorment a ratificació.  

5. Per part del contractista s’ha comunicat la petició de pròrroga, i s’han aportat els certificats 

d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i amb la 

Seguretat Social. 

6. Consta en l’expedient l’informe del secretari, i la fiscalització de l’Interventor.  

Fonaments de dret 

1. Els articles 14 , 15 i 33 dels vigents Estatuts de l’entitat.  
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2. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i concretament: article 26 (tipologia del contracte: 

contracte privat), articles 316 al 319 (contractes dels poders adjudicadors que no tenen la 

condició d’Administració Pública), articles 17 i 308 i següents (contracte de serveis), articles 122 

a 123  (plec de clàusules), articles  116 i 117 (expedient de contractació), i article 159 

(procediments i forma d’adjudicació: procediment obert simplificat). 

3. Òrgan competent: el Consell d’Administració  de l’EPEL Tac12, d’acord amb els Estatuts, article 

9.f el qual estableix que corresponen a l’esmentat òrgan la següent atribució: “Aprovar la 

formalització de contractes i convenis els imports dels quals siguin superiors a seixanta mil EUR 

(60.000,00 EUR).” 

En conseqüència aquesta  Gerència RESOL: 

PRIMER. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’unitats mòbils per a retransmissions 

televisives, per una anualitat més entre el 17 de maig de 2021 i el 16 de maig de 2022. 

SEGON. Aprovar la despesa de 35.600 € (IVA exclòs), i comprometre el crèdit necessari del 

present contracte. 

TERCER. Notificar la present resolució a ETV-Llobregat TV, S.L. a través de la plataforma e-

NOTUM, amb els recursos corresponents.  

QUART. Sotmetre el present Decret a ratificació del consell d’Administració en la propera sessió 

que celebri.  

Tarragona a la data de la signatura electrònica 

El Gerent,                                                                                                              Davant meu, 

                                                                                                                               El Secretari,                    
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