RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DELS PLECS
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS DE TICKETING PER A LA GESTIO DE VENDA D’ENTRADES, ABONAMENTS I ALTRES PRODUCTES.

EXPEDIENT: 01/2020

FETS
1. En data 1 d’abril de 2020, la Responsable del Departament d’Administració de la
Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya (en endavant, la
Fundació) ha emès un informe amb el qual justifica la necessitat i la idoneïtat de
convocar la contractació dels serveis de ticketing dels productes de la Fundació, que
inclou la gestió de la venda d'entrades, abonaments, packs, gestió de les invitacions,
gestió de les acreditacions i el control d’accés, així com d’altres que estiguin relacionades amb el servei, amb una durada improrrogable d’un any.
2. A l’efecte d’aquesta contractació s’ha ordenat la incoació d’un expedient amb el núm.
01/2020.
3. El contracte no es susceptible de ser dividit en lots pels motius indicats en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars així com en l’informe justificatiu de l’expedient.
4. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació,
la publicitat i la competència de l’Òrgan de Contractació és de 65.569,25 EUROS, i
no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit.
5. Es considera que la tramitació del contracte amb número d’expedient 01/2020 és
indispensable per permetre a la Fundació mantenir la seva activitat i el funcionament
dels seus serveis bàsics, evitar-ne la paralització i assegurar la represa de l’activitat
un cop deixin d’estar vigents les mesures dictades a l’empara de l’estat d’alarma
declarat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, tot això de conformitat amb el que preveu la Disposició addicional tercera
d’aquesta norma.

MOTIVACIÓ
1. D’acord amb l’article 3 de la LCSP, es distingeix el règim jurídic dels contractes públics, segons la naturalesa de l’ens contractant. Així doncs, la Fundació és un poder
adjudicador que no té la condició d’administració pública.
2. D’acord amb l’article 17 de la LCSP, el contracte que s’indica en l’exposició de fets
és un contracte de serveis.
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3. Els articles 116 i 117 de la LCSP estableixen que la formalització de tot contracte
d’aquesta naturalesa ha d’anar precedida per la tramitació i l’aprovació d’un expedient de contractació, la qual ha de comprendre l’aprovació de l’informe de justificació,
dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
han de regir la licitació i el contracte i de la despesa corresponent.
4. El marc legal vigent durant l’estat d’alarma derivat del que preveu el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves normes complementàries, permet tramitar els procediments que es considerin indispensables per permetre a la Fundació mantenir la seva activitat i el funcionament dels seus serveis
bàsics, evitar-ne la paralització i assegurar la represa de l’activitat un cop deixin
d’estar vigents les mesures dictades a l’empara de l’estat d’alarma esmentat.
5. Les mesures dictades a l’empara de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, no impossibiliten, dificulten o
interfereixen la tramitació del present procediment ni, tampoc, l’execució del contracte que se’n derivi.
HE RESOLT:
1. Disposar simultàniament l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte,
01/2020, amb la publicació d’un anunci de licitació en el Perfil del Contractant de la
Fundació.
2. Fixar el dia 5 de maig de 2020, a les 13.30 hores, com a data i hora límits per a la
presentació de les ofertes.
3. Designar com a persona responsable del contracte, amb les funcions previstes a
l’article 62 de la LCSP, la Responsable del Departament d’Administració de la Fundació.
4. Continuar amb la tramitació del procediment d’adjudicació del contracte 01/2020 durant l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a la seva adjudicació i subsegüent formalització.
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