DECRET_TACDOTZE 26/2021
PRÒRROGA LOTS 1 (producció de programes ) i 3 (producció d’espots) DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE PRODUCCIÓ DE PROGRAMES, RETRANSMISSIONS ESPORTIVES I ESPOTS
PUBLICITARI DEL CANAL PÚBLIC DE TELEVISIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA TAC12
Antecedents
En data 17 de desembre el Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial local
Tacdotze, 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 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

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

·
·

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.
(...)
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2. En data 3 de febrer es va signar el contracte, el període inicial del qual finalitza el proper 2 de
febrer de 2022.
3. El plec de clàusules preveu la possibilitat de pròrroga per un any mes, és a dir, fins el 2 de
febrer de 2023.
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 mes de febrer, 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, amb
l’Agència Tributària de Catalunya 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.
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 LOTS 1 (producció de programes ) i 3 (producció d’espots) DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ DE PROGRAMES, RETRANSMISSIONS ESPORTIVES I
ESPOTS PUBLICITARI DEL CANAL PÚBLIC DE TELEVISIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA TAC12, per
una anualitat més entre el 3 de febrer de 2022 i el 2 de febrer de 2023.
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SEGON. Aprovar la despesa del LOT 1 (Producció de Programes) per un valor de 53.670€ (IVA
exclòs), del LOT 3 (Producció d’Espots) per un valor de 14.401,93€ (IVA exclòs) i comprometre
el crèdit necessari del present contracte.
TERCER. Notificar la present resolució a MEDIAFRAME PRODUCCIONES 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,
39666999A
XAVIER
MARIA
ABELLO (R:
Q4300246H)

Firmado
digitalmente por
39666999A XAVIER
MARIA ABELLO (R:
Q4300246H)
Fecha: 2021.12.22
11:09:35 +01'00'

Davant meu,
El Secretari,
Firmado

Rafael Orihuel digitalmente por
Iranzo - DNI Rafael Orihuel
Iranzo - DNI
19982788C 19982788C (SIG)
Fecha: 2021.12.22
(SIG)
13:53:17 +01'00'
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