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CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ I MANTENIMENT INFORMÀTIC DE CANAL 
PÚBLIC DE TELEVISIÓ LOCAL TAC12. 
 
 
R e u n i t s : 
 
D’una part, el senyor Óscar Sánchez Ibarra ,  president del Consell d’Administració de 
l’entitat pública empresarial local TACDOTZE. Està assistit Secretari de l’epel senyor, 
Rafael Orihuel Iranzo, qui actua com a fedatari. 
 
D'una altra, el senyor Josep Maria Torné Albiol,  major d'edat, titular del DNI 
39635444G veí de Tarragona, domiciliat al Polígon Industrial Francolí, parcel·la 18 Nau 
3, i amb codi postal 43006 
  
 
I n t e r v e n e n: 
 
El senyor Óscar Sánchez Ibarra,  com a legal representant de l’entitat pública 
empresarial local TACDOTZE, representació que ve derivada de la seva condició de 
President. 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 
TACDOTZE, 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  Josep Maria Torné Albiol   en representació de TSI. TARRAGONA 
SISTEMES INDUSTRIALS S.L, amb NIF F55701684 i amb domicili fiscal a Tarragona, 
Polígon Industrial Francolí, parcel·la 18 Nau 3. Acredita representació mitjançant la 
inscripció al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores. 
 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la formalització 
d’aquest contracte de servei de gestió i manteniment informàtic del canal públic de 
televisió local TAC12, a efectes del qual exposen: 
 
 
I.- A n t e c e d e n t s     a d m i n i s t r a t i u s : 
 
1. En data 7 de maig el Gerent de l’entitat pública empresarial local Tacdotze mitjançant 
decret TACDOTZE 17/2021 resol: 

 

· PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 

simplificat abreujat,  del servei de gestió, manteniment i resolució d’incidències 

als sistemes informàtics del canal públic de televisió local de TAC12 amb un valor 

estimat del contracte de 26.880 € IVA exclòs.  
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· SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques 

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 puguin presentar les proposicions 

per prendre part en la licitació. 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 del Contractant.  

 

 

· QUART. La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents:  

o President: Oscar Sánchez Ibarra, president de l’entitat  

o Vocal: Juan Manuel Hernández Vallejo, interventor de l’entitat  

o Vocal: Rafael Orihuel Iranzo, secretari de l’entitat  

o Secretària: Amalia Berdajin Sanchez, administrativa de l’entitat  

 

· CINQUÈ. Notificar aquest Decret als membres de la Mesa i publicar-ho en el 

Perfil del Contractant.  

 
2. En data 28 de maig de 2021 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 empreses i/o professionals 
següents:  
 

· TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS S.L. 
 
4. La Mesa de Contractació va celebrar sessió el dia 1 de juny  (Obertura SOBRE ÚNIC).  
La Mesa considera correcta la documentació administrativa presentada, procedint a 
continuació a obrir la proposició econòmica presentada, que  inclou: 

· Servei presencial mínim de 10 hores mensual (280€/mes IVA Exclòs). Se li 

atorguen per tant 75 punts sobre 75 aplicant la fórmula dels criteris d’adjudicació. 
· Per cada hora addicional en horari diürn de 8 a 21 hores (36€/hora IVA Exclòs). 

Se li atorguen per tant 15 punts sobre 15 aplicant la fórmula dels criteris 
d’adjudicació. 

· Per cada hora addicional en horari nocturn, entre 21 hores i 8 del matí, o en cap 
de setmana o festiu (50€/hora IVA Exclòs).  Se li atorguen per tant 10 punts sobre 

10 aplicant la fórmula dels criteris d’adjudicació 

Total puntuació atorgada: 100 punts sobre 100 
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El 7 de juny es requereix la documentació prèvia a l’adjudicació a l’empresa 

TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS S.L. amb NIF B43721497.  

 
5. Presentada la documentació acreditativa en temps i forma, en data 15 de juny es 
reuneix novament la Mesa de contractació, que dóna la conformitat a la documentació i 
acorda proposar al Gerent de Tacdotze , com a òrgan de contractació, l’adjudicació del 

contracte a favor de  TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS S.L. amb NIF 
B43721497. 

 
6. En data 17 de juny el Gerent de l’entitat pública empresarial local TACDOTZE 
mitjançant Decret TACDOTZE 19/2021 resol adjudicar el contracte d’acord amb el plec 
de clàusules administratives particulars, i l’oferta presentada a TSI. TARRAGONA 
SISTEMES INDUSTRIAL. 
 
Havent-se complert tots els requisits previs, cal procedir a la formalització d’aquest 
contracte de servei, que es subjectarà a les següents: 
 
C l à u s u l e s  
 
Primera. TSI. TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS amb NIF B43721497  s'obliga 

a la prestació del servei de Gestió i Manteniment Informàtic de TAC12, per un import de 

6.720€ (sense IVA), amb una duració inicial del contracte de 2 anys, amb possibilitat de 

2 any de pròrroga, i amb aquests preus per hores addicionals:  

Per cada hora addicional en horari diürn de 8 a 21 hores  (36€/hora iva exclòs)  

Per cada hora addicional en horari nocturn, entre les 21 hores i les 8 del matí o en cap 

de setmana o festiu (50€/hora IVA exclòs)oferts per l’adjudicatari en la proposició 

econòmica.  

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. 
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Tercera. L’inici de la prestació del servei de gestió i manteniment informàtic de Tac12 
serà l’1 de juliol de 2021 
 
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,  

 
 
 
 
 
 

Óscar Sánchez Ibarra 

Per TSI. TARRAGONA SISTEMES 
INDUSTRIALS, 

 
 

                 
 
 

 
                Josep Torné Albiol 

 
 

El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Orihuel Iranzo 
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