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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 SEGURETAT, 
PROTECCIO I CONTROL D'ACCÉS PER A LA 52 EDICIÓ DEL SITGES – 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 
 
 
Sitges, 4 setembre de 2019 
 
 
Quan són les 12:00 hores del dia amb 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 SEGURETAT, PROTECCIO, I CONTROL D'ACCÉS 
PER A LA 52 EDICIÓ DEL SITGES - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA 
FANTÀSTIC DE CATALUNYA 
 
Presideix:  

 Mònica Garcia Massagué – Directora 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. 

 
Secretaria: 

 Nadia Mendiola Belmonte, Auxiliar Administrativa del 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.  
 Cristina Solé Pujante, Adjunta del Departament d’Administració 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 16 d’agost de 2019, segons es desprèn de l’ 
expedient, i han presentat proposició, dins del termini d’ admissió, els següents 
licitadors:  
 

1. VIGILANCIA Y SISTEMAS, S.L.   NIF: B613014937 
2. SABICO SEGURIDAD S.A.  NIF:A20202487 
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Atès que la manca i/o correcció de la documentació aportada en el Sobre A no resulta 
un impediment per continuar amb el procés d’adjudicació, es procedeix a l’obertura del 
sobre B. 
 
1. VIGILANCIA Y SISTEMAS, S.L. 

- Còpia en format digital de la documentació. 
- Declaració de veracitat de dades aportades en format electrònic.  
- Declaració de confidencialitat de dades i documents. 
- Oferta econòmica i proposta tècnica (manca omplir les dades de l’empresa en 

la capçalera). 
 

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 46.183,50 EUR (IVA exclòs) 

Donació per mecenatge  -3.000 EUR (IVA exclòs) 

Total  43.183,50 EUR (IVA exclòs) 

 
En relació amb la licitació del contracte per a la prestació del servei a dalt esmentat   
formula la següent proposta tècnica: 
 
Metodologia o pla de treball: 

- Adequació del pla de treball a les característiques del Festival. 
- Mecanismes d’adaptabilitat als canvis. 

 
 

- Manca la presentació de l’annex 14 de declaració responsable de l’existència 
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil  

 
 
 
2. SABICO SEGURIDAD S.A.   

- Còpia en format digital de la documentació. 
- Declaració de veracitat de dades aportades en format electrònic.  
- Oferta econòmica i proposta 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 45.852,06 EUR (IVA exclòs) 

Donació per mecenatge  -1.500 EUR (IVA exclòs) 

Total  44.352,06 EUR (IVA exclòs) 
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En relació amb la licitació del contracte per a la prestació del servei a dalt esmentat   
formula la següent proposta tècnica: 
 
Metodologia o pla de treball: 

- Adequació del pla de treball a les característiques del Festival. 
- Mecanismes d’adaptabilitat als canvis. 

  
Atès que a l’ empresa VIGILANCIA Y SISTEMAS, S.L. li manca la documentació 
esmentada anteriorment es requereix que la corregeixi i presenti en un termini màxim 
de 3 dies des de la data de sol·licitud, tal i com s’indica en el Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
Un cop vista la documentació presentada per les diferents empreses licitadores pren la 
paraula el Sr. Secretari i informa als assistents que traslladarà aquesta documentació 
al personal tècnic per al seu estudi i valoració.  
 
No havent més paraules el Sr. President aixeca la sessió essent les 12:15 hores del 
dia que encapçala aquest acta. 
 
I perquè així consti, signo la present acta en el lloc i la data indicats en 
l’encapçalament. 
  
 
 
La  Presidenta,           La Secretària,  
 

 
        
      
 
 
Mònica GARCIA MASSAGUÉ                  Nadia MENDIOLA BELMONTE 
  
 


