CONTRACTE ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) I SOBATECH
GROUP, SL, DEL SERVEI DE RETOLACIÓ I ESTADÍSTIQUES EN DIRECTE DE LES
RETRANSMISSIONS ESPORTIVES DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Barcelona, 2 de setembre de 2021

REUNITS

D’una banda, la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL, amb CIF B65908337 i domicili a
Barcelona (08028), Travessera de les Corts, núm. 131-159, Recinte Maternitat - Pavelló
Cambó, representada pel Sr. Lluís Garriga Paituví, com a Conseller Delegat de la mateixa,
segons escriptura de nomenament de càrrec, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Lluís
Jou i Mirabent, de data 15 de novembre de 2019, amb número de protocol 2637.
De l’altra, SOBATECH GROUP, SL, amb CIF B65908337 i domicili a Vilafant (17740),
Carrer Sant Maurici, núm. 24, representada pel Sr. Xavier Soler Urra, actuant com a
Administrador de la mateixa, segons escriptura pública autoritzada pel Notari Francisco
Consegal García, en data 8 de gener de 2013, amb número de protocol 42.
Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a contractar
i obligar-se i

MANIFESTEN

I. Que en data 29 de juliol de 2021, el Conseller Delegat de la XAL va aprovar la
contractació del servei de retolació i estadístiques en directe de les retransmissions
esportives de la Xarxa Audiovisual Local, SL, mitjançant procediment obert simplificat i amb
més d’un criteri d’adjudicació, per un pressupost base de licitació de VUITANTA-NOU MIL
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (89.250.-€), més l’IVA corresponent.
Aquesta contractació es va realitzar mitjançant tramitació ordinària, procediment obert
simplificat amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada
i no susceptible de recurs especial.
II. Que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 150 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),
per a procedir a l’adjudicació d’aquesta contractació.
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III. Que per Resolució 91/2021, de 2 de setembre de 2021, del Conseller delegat de la
XAL, es va adjudicar la contractació del servei de retolació i estadístiques en directe de les
retransmissions esportives de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), per un import màxim
de licitació de VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS (87.550.-€), més
l’IVA corresponent, a l’empresa SOBATECH GROUP, SL, amb CIF B55157648, d’acord
amb l’oferta presentada.
A la vista dels antecedents, d’acord amb el que disposa l’article 153 de la LCSP, ambdues
parts, en la condició en què respectivament intervenen, formalitzen aquest contracte, que
es regirà per les següents,

CLÀUSULES

Primera. La XAL i SOBATECH GROUP, ambdues parts degudament representades pels
sotasignats, formalitzen el contracte del servei de retolació i estadístiques en directe de les
retransmissions esportives de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), en els termes
següents:
1- Preu i condicions
L’adjudicació del contracte es farà d’acord amb l’oferta presentada per SOBATECH
GROUP, SL i que serà per un pressupost màxim de licitació de VUITANTA-SET
MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS (87.550.-€), més l’IVA corresponent.
2- Durada i pròrrogues
La data d’inici de la prestació del servei és la data de formalització del contracte,
que tindrà una vigència d’un any.
El contracte no serà prorrogable.
3- Les condicions de pagament, de recepció, lliurament o admissió de les
prestacions així com l’aplicació pressupostària dels exercicis amb càrrec a la
qual s’abonarà el preu, la modificació i causes de resolució contractual i resta
de prescripcions, són les fixades a aquests efectes en els respectius Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
d’aquesta contractació i de conformitat amb l’oferta presentada que resta a
l’expedient.
Segona. El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es
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transposen 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 la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Aquesta contractació, d’acord amb el disposat a l’art. 26 de la LCSP, té caràcter privat en
tractar-se de contractes celebrats per un poder adjudicador que no reuneix la condició
d’administració pública. La seva preparació i adjudicació es regeix pel disposat a l’ art. 317
de la LCSP i els seus efectes i extinció es regeixen pel dret privat, sense perjudici del que
preveu l'article 319 de la LCSP.
Tercera. Ambdues parts s’obliguen al compliment, durant tot el període d’execució del
contracte, dels drets i obligacions que se’n desprenen. Igualment, l’entitat contractista
s’obliga al compliment de la legislació laboral, els de Previsió, Seguretat i Higiene en el
treball i Seguretat Social i la llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Quarta. Les notificacions, comunicacions, requeriments i tràmits derivats del present
contracte s’enviaran per mitjans electrònics a les persones autoritzades i adreces
electròniques professionals indicades pel contractista en la declaració responsable. Cas
que aquestes adreces quedessin en desús el contractista haurà de comunicar dita
circumstància per escrit a serveisjuridics@laxarxa.cat
Cinquena. El contractista renuncia a tot fur o privilegi, i es sotmet als Tribunals de
Barcelona, competents per conèixer les qüestions que concorrin, relatives a la
interpretació, compliment o resolució del contracte.

Lluís Garriga Paituví
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Xavier Soler Urra
SOBATECH GROUP, SL
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