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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL  CONTRACTE DE SERVEIS DE TICKETING 
PER A LA GESTIÓ DE VENDA D’ENTRADES, ABONAMENTS I ALTRES 
PRODUCTES DE LA FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINEMA DE CATALUNYA (EXPEDIENT NÚM. 01/2020). 
 
 
I.- Vist que, un cop oberts els corresponents sobres, valorades les propostes i 
ponderada la puntuació final de les proposicions presentades, la Mesa de Contractació 
va aprovar el passat 13 de maig de 2020 la següent classificació del les ofertes:  
 

PUNTUACIÓ FINAL:  Criteris subjectius Criteris objectius Total 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

UTE 4 TICKETS 5 5 8,5 5 40 10 2 3 5 15  98,5 

 
S’adjunta l’informe de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica. 
 
(L’informe de la puntuació dels criteris avaluables de forma subjectiva forma part de 
l’acta de l’obertura del sobre B, accessible a través del Perfil del Contractant). 
 
II.- Vist que, en el mateix acte, la Mesa de Contractació va proposar l’adjudicació del 
contracte a l’UTE 4 TICKETS SL IMPRONTA SOLUCIONES SL UNION TEMPORAL 
DE EMPRESAS, LEY 18/1982 (en endavant, l’UTE 4 TICKETS) per ser la que compta 
amb millor relació qualitat-preu i l’única presentada supeditada a què complís amb el 
requeriment de documentació previst en la clàusula 11.6 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars als efectes de comprovar que l’UTE està degudament 
constituïda, el signant de la proposició ostenta l’apoderament suficient per formular 
l’oferta i no està incurs en cap prohibició per contractar. 
 
III.- Vist que en data 26 de maig, i dins del termini exigit, l’UTE 4 TICKETS acompleix 
la presentació de la documentació requerida esmentada en el paràgraf anterior.  
 
En la seva virtut,  
 
La Directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya 
RESOL: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte PER A LA GESTIÓ DE VENDA D’ENTRADES, 
ABONAMENTS I ALTRES PRODUCTES DE LA FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA (EXPEDIENT NÚM. 01/2020), 
complint amb les especificacions descrites en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, a l' UTE 4 TICKETS SL IMPRONTA 
SOLUCIONES SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, atès que, en la  
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mesura en què és l’única oferta presentada, és la que presenta una millor relació 
qualitat-preu. 
 
Segon.- REQUERIR a l’adjudicatari per a la formalització del contracte en un 
termini màxim de QUINZE (15) dies hàbils a comptar des de la notificació de la 
present resolució mitjançant la seva publicació en el Perfil del Contractant, tot advertint 
que en cas que no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat per causes 
a ell imputables, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació. 
 
 
Tercer.- Ordenar la publicació de la present resolució en el Perfil del Contractant de la 
Fundació.  
 
 
I per deixar constància, se signa el present informe en el lloc i la data indicats. 
 
 
 
La Presidenta,      Assessor jurídic i secretari           
 
 
 
 
 
 
Mònica GARCIA MASSAGUÉ                       Jaume MARFÀ BADAROUX 
 
 
 
 
Sitges, 28 de maig de 2020 
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