ACTA D’OBERTURA DE L’OFERTA PRESENTADA PER A LA CONTRACTACIÓ
PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DELS SERVEIS
D’ALLOTJAMENT, RESERVA D’ESPAIS PER A LA PROJECCIÓ D’OBRES
CINEMATOGRÀFIQUES I CÀTERING PER ACOLLIR LA CELEBRACIÓ DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA.

Quan són les 10:30 hores del dia 20 de setembre de 2021, es reuneix telemàticament
la Mesa de Contractació del procediment de referència per procedir a l’OBERTURA
DEL SOBRE ÚNIC, que conté la documentació administrativa i la proposta econòmica,
per a la contractació dels SERVEIS D’ALLOTJAMENT, RESERVA D’ESPAIS PER A
LA PROJECCIÓ D’OBRES CINEMATOGRÀFIQUES I CÀTERING PER ACOLLIR LA
CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE
CATALUNYA.
Donat el seu caràcter intern, en aquesta sessió d’obertura de sobres no ha assistit cap
representant de les empreses licitadores, estant present únicament els següents
assistents:
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.

Assessor jurídic i secretari:
•

Jaume Marfà Badaroux – Marfà Badaroux, Dret Públic, SLP.

Suport administratiu:
•

Nadia Mendiola Belmonte - Auxiliar del Departament d’Administració de la
Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
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•

Cristina Solé Pujante - Adjunta del Departament d’Administració, de la
Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.

Al tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat, no es va publicar l’anunci ni
els plecs de la licitació en el Perfil de Contractant del web de la Fundació
(sitgesfilmfestival.com), remetent-se únicament una invitació per a presentar oferta a
Inversiones y Explotaciones Turisticas S.A. (d'ara endavant, HOTEL MELIÁ SITGES),
per ser l’única empresa capaç d’oferir tots els serveis que es requereixen per la
realització del Festival, empresa que ha presentat la seva proposició per correu
electrònic dins del termini d’admissió que es va indicar en la invitació cursada.
Es constata, a més, que no s’ha rebut cap altra proposta d’enviament de proposicions
per correu ordinari.
Que, un cop obert el Sobre únic presentat per l’empresa licitadora i qualificada la
documentació administrativa que s’hi conté, s’ha observat com no s’ha aportat tota
aquella informació a que fa referència la clàusula 10 del PCAP ni tampoc l’oferta
econòmica.
En concret, pel que fa la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs prevista en la clàusula 10.1 del PCAP, mancaria la presentació de la Declaració
responsable d’acord amb el model que consta a l’Annex núm. 1 del PCAP firmada pel
representant de l’empresa. Escau dir també que, si bé l’escriptura de poders aportada
confereix al Sr. Sergio Uriol Pascual facultats per comparèixer i representar la
licitadora davant tot tipus d’ens, organismes i administracions així com tribunals
administratius i judicials, ordinaris i especials, no es troba en aquesta escriptura
d’apoderament una menció a la capacitat per contractar o obligar a l’entitat en
contractes com el present (valor estimat 225.000 euros).
En segon lloc i com s’ha avançat, escau indicar que en la documentació presentada
per l’HOTEL MELIÀ SITGES no s’ha inclòs el que constituiria pròpiament l’oferta
econòmica del licitador avaluable d’acord amb els criteris d’adjudicació de l’Annex
núm. 3 del PCAP i que és la que serà objecte de negociació.
Sobre la possibilitat d’esmenar aquestes qüestions, cal dir que els Tribunals
administratius i la jurisprudència han vingut declarant com a contrària al principi de
bona administració la desestimació de les ofertes sense exercir aquesta facultat de
sol·licitar aclariments, quan l'ambigüitat detectada en la formulació d'una oferta pugui
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explicar-se de manera simple i dissipar-se fàcilment (STJCE de 10 de desembre de
2009, Assumpte T-195/08, entre d’altres). No obstant això, escau dir també que
aquesta facultat de sol·licitar aclariments és molt més estricta en el cas de les
proposicions, ja que això podria suposar donar al licitador afectat l'opció de modificar
la seva proposició, la qual cosa comportaria notable contradicció amb el principi
d'igualtat proclamat com a bàsic de tota licitació o, en aquest cas, concurs (STJUE de
29 de març de 20019, Assumpte C-599/10).
Escau matisar, però, que en aquest procediment negociat sense publicitat on
únicament ha presentat oferta l’entitat HOTEL MELIÀ SITGES, per ser l’única
convidada, el principi d’igualtat no es veu afectat en mesura alguna pel fet que es
requereixi a l’empresa per aportar oferta i la documentació administrativa que manca,
ja que no hi ha altres licitadors que es puguin veure perjudicats pel resultat d’aquest
aclariment i l’exclusió d’aquesta empresa únicament provocaria que es tornés a iniciar
un procediment en el que tornaria a ser l’única convidada, situació que va en detriment
del principi d’eficiència en la utilització de recursos i de celeritat processal.
Addicionalment escau mencionar que la licitadora ha aportat determinada
documentació que no era perceptiva en aquesta fase del procediment, atès que tal i
com esmenta la clàusula 12 del PCAP, cal aportar-la una vegada l’empresa ha estat
proposada com a adjudicatària, situació que es produirà una vegada conclosa la fase
de negociació. En relació amb aquesta documentació aportada de manera voluntària,
si bé no caldrà que sigui aportada de nou, escau dir que el certificat relatiu a la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil indica que la vigència d’aquesta va finalitzar el
passat 1 d’abril de 2021, per la qual cosa, caldrà aportar-ne un de nou que indiqui que
l’esmentada pòlissa té vigència per tota la durada del contracte.
En conseqüència, la Mesa de Contractació ACORDA REQUERIR a l’entitat HOTEL
MELIÀ SITGES per a que aporti la següent documentació:
-

-

Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs (Annex
1 del PCAP).
Declaració responsable conforme la persona que signa les declaracions
responsables i la oferta té capacitat per obligar l’HOTEL MELIÀ SITGES en el
present contracte.
Oferta econòmica (Annexos núm. 2 i 3 del PCAP).
Documentació de l’assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut de
pagament).
3
C/ Sant Honorat, 32. 08870 Sitges. Telèfon: 938949990. www.sitgesfilmfestival.com

I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió essent les 11:00
hores del dia que encapçala aquesta acta, de quin contingut DONO FE.

La Presidenta,

Assessor jurídic i secretari

Mònica GARCIA MASSAGUÉ

Jaume MARFÀ BADAROUX
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