CONVENI DE COOPERACIO HORITZONTAL PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SERVEIS
DE COMERCIALITZACIÓ i PROMOCIÓ DELS CONTINGUTS DEL CANAL DE TELEVISIÓ TAC12 i LA
EMISSORA RADIOFÒNICA TARRAGONA RÀDIO

REUNITS
D'una part, el Sr. Óscar Sánchez Ibarra, president de l’Entitat Pública Empresarial Local
TACDOTZE (d’ara endavant Tac12).
I d’altra part, la Sra. Paula Varas i González, presidenta de l’Empresa Municipal de Mitjans de
Comunicació de Tarragona (d’ara endavant, EMMCT).
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni i
EXPOSEN
1. Tac12 té la condició de mitjà propi i servei tècnic del Consorci TACOALT (Consorci per a la
Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona, adscrit a l’ajuntament de
Tarragona) creat amb la finalitat de gestionar el canal públic de televisió local TAC12, que té com
àmbit de difusió principal nou municipis del Campo de Tarragona: Altafulla, Constantí, l’Espluga
de Francolí, Montblanc, Salou, Valls, Vila-Seca, Torredembarra i Tarragona.
L’EMMCT és una és una societat mercantil titularitat de l’Ajuntament de Tarragona i gestiona
l’emissora de ràdio d’àmbit local TARRAGONA RÀDIO.
2. Que d’acord amb l’article 31.2 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), les entitats que pertanyen al sector públic poden, prèvia celebració del
corresponent conveni, establir entre elles fórmules de cooperació horitzontal per la realització
conjunta de contractacions específiques.
3. Que ambdós entitats tenen, a efectes de l’aplicació de la citada normativa reguladora de la
contractació pública la condició de poder adjudicador no administració pública.
4. Que les emissores de televisió i radio que respectivament gestionen les dues entitats aquí
representades tenen com una de les principals font d’ingressos la publicitat tant en les emissions
en sí com en altres formats i suports de tipus digital, principalment en Internet i les anomenades
xarxes socials.
L’obtenció de publicitat requereix d’una tasca comercial, per aconseguir anunciants,
patrocinadors i promotors, que abonaran les tarifes publicitàries aprovades per cada entitat. No
disposant les dues entitats de recursos especialitzats, ni materials ni humans, per la realització
de les comeses objecte d’aquest servei, necessiten contractar-lo, mitjançant la contractació
administrativa.
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5. Que la contractació conjunta d’aquest servei per part de les entitats que subscriuen aquest
conveni és l’opció més recomanable i convenient, perquè s’ajusta als principis de bona
administració, ja que permet aprofitar economies d’escala i actuar de forma eficient en la gestió
dels fons públics.
6. Que amb caràcter previ a la subscripció d’aquest conveni, els òrgans rectors de les respectives
entitats han aprovat el present conveni en les sessions que s’indica:
Per part de Tac12, en sessió del Consell d’Administració de data 6 d’abril de 2021.
Per part de l’EMMCT, en sessió del Consell d’Administració de data 25 de març de 2021.
I en conseqüència, ambdues parts, mitjançant el present document s’obliguen al compliment
del següents
ACORDS
Primer: Objecte
1. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la contractació conjunta del servei de
comercialització i promoció dels continguts del canal de televisió Tac12 i la emissora radiofònica
Tarragona Ràdio.
2. L’adjudicatari del contracte de serveis haurà de realitzar l’esmentat servei per a cadascuna de
les institucions que subscriuen aquest conveni.
Segon: Impuls, tramitació i gestió de l’expedient de contractació
1.Tac12 serà l’encarregada d’impulsar, tramitar i gestionar de forma íntegra el procediment de
contractació, en nom propi i de l’EMMCT. Aquestes actuacions comprendran:
•
•
•
•
•

La redacció del plec de prescripcions tècniques.
La redacció del plec de clàusules administratives.
L’emissió de l’informe jurídic del plec de clàusules administratives.
L’aprovació de tots els acords que la normativa contractual exigeixi a l’òrgan de
contractació.
La realització de tots els actes administratius de tràmits exigits legalment, tals com la
publicació dels anuncis de licitació, la gestió del perfil de contractant, la celebració de
sessions de les meses de contractació, l’elaboració dels informes tècnics de valoració de
les ofertes presentades, la justificació de les ofertes (en cas que siguin anormals o
desproporcionades), la formulació de la proposta d’adjudicació, l’aprovació del
requeriment al contractista proposat com a adjudicatari, la formalització del contracte,
la publicació de la formalització del contracte i la remissió del contracte als òrgans
externs competents.
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•

La proposta de resolució de les incidències comunes a les dues entitats que puguin sorgir
durant l’execució del contracte, l’elaboració dels informes jurídics i tècnics preceptius,
tals com la modificació del contracte, la resolució, la imposició de penalitats i els
informes jurídics sobre els recursos presentats.

2. Les incidències individuals que puguin sorgir entre cada entitat i l’adjudicatari del contracte
hauran de ser resoltes de forma individual entre ells.
3. L’EMMCT proposarà a Tac12, i aquesta farà la designació, el nomenament d’una persona de
l’empresa per a participar com a vocal en la Mesa de Contractació.
Tercer: Valor estimat del contracte i finançament
1. El valor estimat del contracte, prenent en consideració l’àmbit territorial i l’audiència dels
mitjans de comunicació que gestionen les dues entitats que rebran el servei és de 54.000 €
(sense IVA), dels quals 36.000 € es corresponen als dos anys de contracte i 18.000 € en cas de
pròrroga.
2. Les dues entitats que subscriuen aquest conveni es comprometen a finançar el contracte en
proporció al servei que rebran de l’adjudicatari. El valor estimat del contracte que correspon a
cada institució queda determinat de la manera següent:
•
•

Tac12: 36.000 euros
EMMCT: 18.000 euros

3. L’adjudicatari del contracte ha d’expedir les corresponents factures per a cada institució a què
presti els serveis, la qual haurà d’abonar l’import corresponent dins del termini màxim de trenta
dies a què fa referència l’article 198.4 de la Llei de contractes del sector públic.
4. Cada entitat aprovarà les tarifes de publicitat pròpies i ambdues pactaran les tarifes per a la
publicitat conjunta.
5. Cada entitat facturarà als anunciants la publicitat pròpia, i en el cas de la publicitat contractada
conjuntament la facturació als anunciants es farà íntegrament per l’EMMCT, abonant TAC12 a
aquesta el percentatge de dos terceres parts de la mateixa.
6. Als efectes de determinar mensualment el preu del servei, tant per la retribució fixa com la
variable, en funció dels imports de la publicitat contractada assolit cada mes, cada entitat
abonarà la part del preu del servei que correspongui a la publicitat pròpia, i pel que fa a la
publicitat conjunta, dos terceres parts seran abonades per Tac12 i la restant tercera part per
l’EMMCT.
Quart: Durada del conveni.
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1. La durada d’aquest conveni coincidirà amb la vigència del contracte conjunt de serveis objecte
del mateix, que serà de dos anys prorrogables per un any més, extingint-se a la finalització del
contracte.
2. Com a mínim tres mesos abans de finalitzar el segon any de contracte, les dues entitats hauran
de comunicar-se mútuament el seu interès en prorrogar-lo. En el cas què les entitats estiguin
d’acord amb aquesta pròrroga, s’haurà de comunicar al contractista amb un mínim de dos
mesos d’antelació. D’acord amb la LCSP la pròrroga serà obligatòria per al contractista.
Cinquè: Comissió de seguiment de la contractació
Es crearà una comissió de seguiment i de coordinació del contracte de serveis objecte del
present conveni.
Aquesta comissió tindrà per objecte planificar i dimensionar les necessitats de cada institució,
consensuar els aspectes tècnics que siguin necessaris i fer el seguiment de l’execució del
contracte.
La comissió tindrà caràcter paritari, es reunirà com a mínim un cop a l’any, i estarà formada com
a mínim pels gerents/es o directors/es de Tac12 i Tarragona Ràdio.
Sisè: Règim jurídic del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Per a la resolució de dubtes i llacunes que hi pugui
haver queda subjecte a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Setè: Entrada en vigor
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la signatura, un cop sigui aprovat pels
corresponents Consells d’Administració.
El conveni serà publicat al per cada entitat en el propi Portal de Transparència.
En prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest document.
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