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ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) PER A LA CONTRACTACIÓ PER 
PROCEDIMENT OBERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIDEO, SO I 
IL.LUMINACIÓ PER A LA 52 EDICIÓ DEL SITGES – FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DE CATALUNYA 
 
 
Sitges, 17 de juny de 2019 
 
Quan són les 13:15 hores del dia en el qual s’encapçala aquesta acta, es reuneix la 
mesa de contractació per  procedir a l’ OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIDEO, SO I IL.LUMINACIÓ PER A LA 52 EDICIÓ 
DEL SITGES - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE 
CATALUNYA 
 
Presideix:  

 Xavier Duran Muñoz – Director General de la Fundació Sitges, Festival 
Internacional de Cinema de Catalunya. 

 
Vocals:  

 Natàlia Rey-Joly Ripoll, Responsable del Departament d’Administració de la 
Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya. 

 Frederic Lloveras Homs, Secretari de la Fundació  Sitges, Festival Internacional 
de Cinema de Catalunya. 

 Cristina Solé Pujante, Adjunta del Departament d’Administració de la Fundació 
Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya, per delegació de 
Mònica Garcia Massagué, Sots-directora de la Fundació Sitges, Festival 
Internacional de Cinema de Catalunya.  

 
Secretaria: 

 Nadia Mendiola Belmonte, Auxiliar Administrativa al Departament 
d’Administració de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de 
Catalunya. 
 

Assisteix: 
 Josep Gràcia Garcia, Responsable del Departament de Producció de la 

Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.  
 
Per tractar-se d’un procediment obert, la licitació va ser difosa al Perfil de Contractant 
del web de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya 
www.sitgesfilmfestival.com, en data 29 de maig de 2019, segons es desprèn de l’ 
expedient, i han presentat proposició, dins del termini d’ admissió, els següents 
licitadors:  
 

1. SONO TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL,S.L.  NIF:B61906103 
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Un cop admesa la proposició presentada per l’ esmentada empresa a l’apartat anterior, 
es procedeix a l’obertura del Sobre B. 
 
Pren la paraula el Sr. Frederic Lloveras Homs, Secretari de la Fundació Sitges, 
Festival Internacional de Cinema de Catalunya i llegeix en veu alta la proposició 
presentada per l’ empresa i que es detalla a continuació. 
 

- Còpia en format digital de la documentació presentada en el sobre. 
 
- Declaració de veracitat de dades aportades en format electrònic.  

 
- Declaració de confidencialitat de dades i documents. 

 
- Oferta econòmica i tècnica. 

 
 

En relació amb la licitació del contracte per a la prestació del servei a dalt esmentat   
formula la següent oferta econòmica: 
 
Preu de l'oferta  86.681,50 EUR (IVA exclòs) 

Patrocini -18.661,50 EUR (IVA exclòs) 

Total  68.020,00 EUR (IVA exclòs) 

 
 
En relació amb la licitació del contracte per a la prestació del servei a dalt esmentat   
formula la següent oferta tècnica: 
 
“ 

 Millores en els equips de projecció OCP, 20 i 30 i subministrament de material 
d’última tecnologia. 
 

1- Canvi de sistema de megafonia a I ’Auditori del Hotel Melià. 
- Sistema de so L’Acoustic model Arcs Wide/Focus per a garantir una millor 

cobertura acústica a tot I ‘Auditori. 
 
2- Dotació de sistema de so 5.1 a tots els cinemes i sales (Auditori, Tramuntana,   
Retiro, Prado i Brigadoon) 
 
3-Il·luminació decorativa amb projectors mòbils amb canvi de color a |’Auditori del 
Hotel Melià per cobrir les gales de Inauguració i Cloenda. 
 
 Proposta d’equip de treball i coordinació amb el departament de Producció del 

Festival. 
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Responsable tècnic de Sono en contacte durant tots els dies de Festival amb |     
equip de producció intern. Amb reunions diàries de coordinació de cada un dels 
Espais de projecció. 
Assignació d’un tècnic dedicat amb coneixements de so, vídeo i Llums per cobrir 
tots els actes paral·lels durant els dies de durada del Festival. Aquesta persona 
treballarà conjuntament amb el departament de Actes Paral·lels. 

 
 Capacitat de reacció davant un imprevist. 

 
Magatzem de stock d’equips de backup a I ‘Hotel Melià per a cobrir qualsevol 
imprevist o averia. En aquest magatzem hi haurà un equip de backup de gairebé 
tots els equips instal·lats (micròfons, taules de so, racks premsa, processadors 
vídeo, cables de tot tipus, etc.) 

 
Durant tots els dies del Festival hi haurà una furgoneta d’enllaç entre el magatzem 
de Sono i el Festival (Sitges) per cobrir qualsevol necessitat extra.” 

 
- Proposta tècnica.   

 
- Declaració Responsable de l’existència d’una Pòlissa d’assegurança de 

Responsabilitat Civil. 
 
Un cop revisada la documentació aportada en l’obertura de pliques, la Mesa de 
contractació detecta que SONO TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL,S.L. no ha presentat la 
següent documentació: 
  

- Declaració en relació amb el compliment de la llei orgànica 3/2018, de 6 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets 
digitals. 

  
Tal i com s’indica en el Plec de Clàusules Administratives, es sol·licitarà a l’empresa   
SONO TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL,S.L. que presenti l’esmentada documentació en 
un termini màxim de 3 dies des del requeriment. 
 
 
 
Així mateix el Sr. Secretari informa als assistents que se traslladarà la documentació 
aportada al personal tècnic per al seu estudi i valoració.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

C/ Sant Honorat, 32. 08870 Sitges. Telèfon: 938949990. www.sitgesfilmfestival.com 
 

 
 
 
 
I perquè així consti, signo la present acta en el lloc i la data indicats en 
l’encapçalament. 
  
 
El  President,              La Secretària,  

   
Xavier DURAN MUÑOZ                                Nadia MENDIOLA BELMONTE 


