INFORME SOBRE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT
ECONÒMIC, FINANCER, FISCAL I COMPTABLE PER A LA XARXA AUDIOVISUAL
LOCAL, SL., I LES SEVES ENTITATS ADHERIDES

Els Estatuts de la XAL estableixen que el seu objecte és “la prestació i gestió del servei
públic de caràcter econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i
promoció de la comunicació local”. En concret, entre les activitats principals de la XAL hi
consta, en primer lloc, “l’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota
qualsevol forma, de programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets
de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per
satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió”.
D’acord amb l’article 2.3 de la normativa interna de contractació de la XAL (en endavant,
NIC), la contractació no audiovisual resta subjecte a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) en els termes previstos al Títol I del Llibre tercer.
Per altra banda, l’article 4.3 lletra a) de la NIC de la XAL, referit a la contractació no
audiovisual de la XAL, estableix que l’expedient de contractació haurà d’incorporar, per dur
a terme dita contractació, informe del departament corresponent justificant la necessitat,
idoneïtat, característiques, insuficiència de mitjans en els contractes de serveis i valor
estimat de les prestacions objecte del contracte.
Vist que la XAL te la necessitat de contractar els serveis d’assessorament econòmic,
financer, fiscal i comptable per a la XAL i les seves entitats adherides. Aquest servei
consistirà en prestar suport a la direcció i els serveis administratius de la XAL en tres grans
àrea de la gestió econòmica: àrea financera i comptable, àrea fiscal i àrea de control d’
execució pressupostària. Concretament els principals aspectes serien:







Suport en l’elaboració de la previsió d’ingressos i despeses de l’entitat i control i
seguiment de les desviacions que es puguin donar.
Assessorar sobre les obligacions econòmiques, comptables i fiscals.
Supervisió i revisió del balanç i del compte de pèrdues i guanys, així com
l’assistència en la preparació dels Comptes anuals.
Assessorament en la preparació i presentació de les liquidacions dels impostos, així
com la representació davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Suport en la preparació del retiment d’informació comptable i financera que doni
compliment a les obligacions derivades de la pertinença de la XAL al sector públic
local.
Estudi i resolució de consultes en aquestes matèries que puguin formular les
entitats adherides al Protocol General de la XAL.

La gran magnitud d’aspectes normatius a tenir en compte en les actuacions de la XAL
implica la necessitat de contractar un servei extern d’assessorament econòmic, financer,
fiscal i comptable especialitzat. Per tant, la XAL precisa contractar una entitat amb
solvència i experiència contrastada, les quals permetin poder dur a terme per un equip
d’experts el servei d’assessorament econòmic, financer, fiscal i comptable de la XAL.

Vist que la XAL, en aquest cas, no disposa dels mitjans suficients per dur a terme la
referida contractació amb els seus propis mitjans.
Per tot l’exposat anteriorment, la gerència de la XAL, sol·licita la contractació dels serveis
econòmic, financer, fiscal i comptable per a la XAL 2018/2019, per un valor estimat de
contractació de DOS CENTS MIL EUROS (200.000-€), més l’IVA que correspongui i
d’acord amb els plecs de prescripcions tècniques que es proposen. El càlcul del valor del
contracte s’ha efectuat tenint en compte les despeses incorregudes en els últims tres anys
en l’objecte de la contractació.
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