
 

EXPEDIENT NÚM.07/2022 
 
 
 

 
 
INVITACIÓ A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
PER EXCLUSIVITAT (168.a).2 LCSP) DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
D’ALLOTJAMENT, RESERVA D’ESPAIS PER A LA PROJECCIÓ D’OBRES 
CINEMATOGRÀFIQUES I CÀTERING PER ACOLLIR LA CELEBRACIÓ DE LA 55 
EDICIÓ DEL SITGES - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE 
CATALUNYA. 
 
 
Tramitació:    Ordinària. 
 
Procediment:  Procediment negociat sense publicitat per 

exclusivitat (168.a).2 LCSP).  
 
Regulació harmonitzada:  No. 
 
 
Mitjançant Resolució del 31 de gener de 2022, la Directora General de la FUNDACIÓ 
SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA, (en endavant, 
la “Fundació”), va aprovar l’expedient de contractació dels serveis que referència que es 
tramitarà mitjançant procediment negociat sense publicitat pels motius que consten en 
l’expedient. A tal efecte, es cursa la present INVITACIÓ als efectes de que formuli la 
seva proposició en els termes i condicions indicats en els Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, que s’adjunten a la present 
invitació.  
 
Termini de presentació d’oferta: 20 de maig de 2022. 
 
Format de presentació d’oferta: A través d’un únic (1) sobre en format digital, que 
s’anomenarà Sobre únic i que haurà de presentar-se mitjançant correu electrònic a la 
següent direcció administracio2@sitgesfilmfestival.com. Alternativament, es podrà 
presentar per correu ordinari a les Oficines de la Fundació al carrer Sant Honorat, 32. 
08870 – Sitges. 
 
En cas que les propostes es trametin per correu postal dins de termini, els interessats 
hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus 
o operador postal són, com a màxim, les assenyalades a l’anunci de licitació i comunicar 
la remissió de l’oferta a la Fundació mitjançant correu electrònic 
(administracio2@sitgesfilmfestival.com) dins del mateix dia. Sense la concurrència 
d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per la Fundació amb 
posterioritat al termini assenyalat a l’anunci de licitació. L’anunci a la Fundació per correu 
electrònic només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i recepció de les 
seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica fefaentment al 
remitent i al destinatari. En cas que després de DEU (10) dies naturals des de la 
finalització del termini de presentació no hagués arribat a la Fundació la sol·licitud 
anunciada i enviada per correu a, aquesta no serà admesa en cap cas. 
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Acte privat d’obertura d’oferta i negociació: Termini màxim de 20 dies des de la 
finalització del termini de presentació d’ofertes. Es comunicarà oportunament al licitador 
i, en cas que no es pugui assistir, la negociació es produirà de manera telemàtica en els 
termes indicats en el PCAP. 
 
 
 
Sitges, 05 de maig de 2022 
 

 
Mònica García Massagué 
Directora General 
FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 


