CONTRACTE ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) I BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, SA, DEL SERVEI, EN MODALITAT D’ARRENDAMENT,
D’UNA MATRIU DE VÍDEO DE 138 X 138 VÍDEOS DIGITALS (HD-SDI) PER A LA
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Barcelona, 13 de maig de 2019

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. Francesc Pena Carbó, 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 6 d’abril de 2018, amb número de protocol 941.
I de l’altra, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, amb CIF A48265169 amb
domicili a Barcelona, Plaça Antoni Maura, número 6, representada pel Sr. Salvador
Rodríguez Fabregat i pel Sr. José Carlos Monge Mendoza, com a apoderats
mancomunats, segons escriptura autoritzada pel Notari Juan José de Palacio Rodríguez,
de data 25 de setembre de 2018, amb número de protocol 3.577.
Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a contractar
i obligar-se i

MANIFESTEN

I. Que la Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil limitada
de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei
públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb
aquest objectiu, gestiona La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis
adreçats als mitjans de comunicació local.
II. Vist que en data 18 de febrer de 2019, el Conseller Delegat de la XAL va aprovar la
contractació del servei, en modalitat d’arrendament, d’una matriu de vídeo de 138 x 138
vídeos digitals (HD-SDI) per a la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), mitjançant
procediment obert i adjudicació mitjançant un únic criteri de valoració, per un pressupost
base de licitació de CENT CINQUANTA-CINC MIL EUROS (155.000 €), més l’IVA
corresponent.
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III. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es va procedir a valorar la oferta
presentada pels licitador, i mitjançant informe del Responsable del Servei d’Infraestructures
de la XAL, de data 27 de març de 2019, es va proposar a BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, SA (en endavant, BBVA) com adjudicatària de la contractació del servei
objecte de licitació.
IV. Mitjançant Resolució 27/2019, de data 8 d’abril de 2019, del Conseller Delegat de la
XAL, es va acordar l’adjudicació dels serveis a BBVA, per un import de contractació de
CENT CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SET
CÉNTIMS (154.320,47.-€), més l’IVA del 21%, d’acord amb els termes de l’oferta
presentada.
V. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives, en data 4 d’abril de
2019, BBVA va fer entrega de la garantia definitiva, mitjançant aval bancari de l’entitat
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb número
0113000001098 per import de SET MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS
(7.716,02 €), en concepte de garantia pel compliment de les obligacions derivades
d’aquesta contractació.
VI. D’acord amb l’exposat, les parts formalitzen el present contracte, d'acord amb les
següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte.
Aquest contracte té per objecte regular la contractació del servei, en modalitat
d’arrendament, d’una matriu de vídeo de 138 x 138 vídeos digitals (HD-SDI) per a la Xarxa
Audiovisual Local, SL (XAL), en els termes del plec de clàusules administratives i
prescripcions tècniques que regeixen la corresponent contractació pública, així com de
l’oferta presentada per BBVA.
El mencionat plec i prescripcions així com l’oferta presentada, s’incorporen com a clàusules
d’aquest contracte, al qual s’adjunten com a Annex, signats per ambdues parts.
SEGONA. Contraprestació.
1. L’import d’aquesta contractació és de CENT CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS
VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÉNTIMS (154.320,47.-€), més l’IVA del 21%
Aquest import s’abonarà mensualment i de manera proporcional, prèvia presentació de
factura, amb indicació dels conceptes inclosos en aquella mensualitat i l’IVA corresponent,
a 30 dies de la data de recepció de la factura sempre i quan aquesta hagi estat presentada
abans del dia 10 del mes següent al del servei objecte de contractació. S’estableix el dia 5
com a únic dia de pagament mensual. En la factura es desglossarà l’import corresponent a
l’IVA.
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2. BBVA ha declarat i acreditat documentalment trobar-se al corrent de les seves
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social que l’habiliten per a la realització de l’objecte
del present contracte.
TERCERA. Durada del contracte i lloc de prestació del contracte.
1. El contracte entrarà en vigor a la data de la seva firma i tindrà una durada de 48 mesos,
és a dir, de quatre (4) anys, a comptar des de l’inici de la prestació objecte del contracte.
No hi haurà possibilitat de pròrroga.
2. El lloc d’execució de l’objecte del contracte seran les instal·lacions de la XAL.
QUARTA. Notificacions.
1. Per la coordinació i seguiment de l’execució d’aquest contracte i tot allò que se’n derivi
del mateix, serà el Sr. Joan Ferrer com a interlocutor habitual davant la XAL. La persona
designada per la XAL, als mateixos efectes, serà el Sr. Xavier Cabestany i Godes,
Responsable del Servei d’Infraestructures de la mateixa.
S’estableixen amb caràcter preferent les notificacions per mitjans electrònics, i a aquests
efectes les parts estableixen els següents correus electrònics:
●

XAL: xcabestany@laxarxa.cat (per comunicacions i notificacions relacionades
amb la coordinació i seguiment de l’execució del contracte) ;
serveisjuridics@laxarxa.cat (per qüestions jurídiques) ;
administracio@laxarxa.cat (a efectes de facturació)

●

BBVA: joan.ferrer@bbva.com (per comunicacions i notificacions relacionades
amb la coordinació i seguiment de l’execució del contracte) ;
joan.ferrer@bbva.com (per a qüestions contractuals);
joan.ferrer@bbva.com (a efectes de facturació)

I, en prova de conformitat, les parts signen el present document, en el lloc i la data que
figura al principi d'aquest contracte.
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