
 
 

PRÓRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ I ASSISTÈNCIA EN 
VIATGES DE LA FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE 

CATALUNYA  

 

 

 
Barcelona, 8 de maig de 2020. 

REUNITS 

D’una part, la senyora MÒNICA GARCIA MASSAGUE, amb D.N.I. núm. 43.413.596-S, 
actuant en qualitat de Directora General de la Fundació Sitges, Festival Internacional 
de Cinema de Catalunya. Les seves facultats resulten del seu nomenament com a 
Directora General segons Acord del Patronat de 12 d'agost de 2019, elevat a públic 
mitjançant escriptura d’apoderament autoritzada pel Notari de Sitges, Sr. Oscar Marcos 
Sanches Ferreiro, el 27 d’agost de 2019, sota el núm. 722 de protocol, d’ara endavant 
la “FUNDACIÓ”, 
 
D’una altra part, la senyora ROSA GENARO BUENOSVINOS, amb D.N.I. núm. 
38556085N, actuant en nom i representació de l’empresa VIATGES EL CORTE 
INGLÉS SA, domiciliada a Madrid (28030), Carrer Hermosilla 112 i NIF A28229813, 
representació ja acreditada en l’adjudicació del contracte, d’ara en endavant, el 
“CONTRACTISTA”, 

 

MANIFESTEN 

I. Que, en data 28 de juny de 2019, la FUNDACIÓ i el CONTRACTISTA van 
subscriure el contracte de servei de gestió i assistència en viatges. 
 

II. Que, en virtut del contracte formalitzat, el CONTRACTISTA va acceptar el 
contingut del Plec de Clàusules Administratives Particulars (“PCAP”) que regeix el 
contracte per a la prestació dels esmentats serveis. 

 
III. Que d’acord amb la clàusula 8 del PCAP i la clàusula Tercera del contracte 

formalitzat, el contracte descrit als punts anteriors tenia una vigència inicial d’un 
any a comptar des de la data de la seva formalització, amb possibilitat de ser 
prorrogat per sis mes addicionals.  

 
IV. Que tenint en compte la situació de crisis sanitària actual i que el 14 de març de 

2020, el Govern de l’Estat va dictar i publicar (BOE de 14 de març de 2020) 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 crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el qual 
suspenia amb caràcter general els procediments administratius, la Fundació no ha 
pogut licitar ni adjudicar un contracte anàleg durant aquest any 2020 que pugui 
substituir el celebrat amb el CONTRACTISTA.  
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V. Que considerant que la FUNDACIÓ no pot prescindir del servei que és objecte del 
contracte subscrit amb el CONTRACTISTA i que el servei contractat s’ha prestat 
fins ara amb la conformitat de la FUNDACIÓ i respecte a allò estipulat en la 
documentació contractual, ambdues parts estan interessades en prorrogar la 
vigència del contracte referit. 

 

En atenció al que precedeix i reconeixent-se capacitar suficient per atorgar el present 
document i obligar-se. 

ACORDEN 

 

ÚNIC.- Prorrogar el contracte de servei de gestió i assistència en viatges per un període 
de sis mesos addicionals, a comptar des de la data prevista de finalització d’aquest, del 
28 de juny de 2020, mantenint inalterades la resta de les clàusules contractuals.  

 

I en prova de conformitat, signen el present document per duplicat en el lloc i data a dalt 
indicats. 

 

 

 

MÒNICA GARCIA MASSAGUE  
Directora General  
Fundació Sitges, Festival Internacional 
de Cinema de Catalunya 
 
 
 
 
 
ROSA GENARO BUENOSVINOS                                            
Representant 
Viatges el Corte Inglés 
“                                                         
 

JAUME MARFÀ BADAROUX 
Assessor Jurídic de la Fundació 
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