Resolució per la que es declara DESERT el 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 (edició 2021).
Expedient 10/2021
Mònica Garcia Massagué, en la seva qualitat de Directora General de la Fundació Sitges,
Festival Internacional de Cinema de Catalunya (en endavant, la “Fundació”), designada en
sessió del Patronat de data de 12 d’agost de 2019, actuant com a Òrgan de Contractació del
procediment d’acord amb els Estatuts de la Fundació
DECLARA
1.

Que mitjançant Resolució de 13 de juliol de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació
dels serveis d’allotjament, reserva d’espais per a la projecció d’obres cinematogràfiques i
càtering per acollir la celebració de l’edició del 2021 del Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya, a tramitar mitjançant procediment negociat sense publicitat per
raons d’exclusivitat de conformitat amb l’article 168.a).2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014” (en endavant, “LCSP”),

2.

Que el valor estimat del contracte ascendeix a 225.000 Euros (IVA exclòs), essent el
pressupost base de licitació de 252.762,95 euros (IVA inclòs).

3.

Aprovat l’expedient de contractació i la despesa, en data 5 d’agost de 2021 es va remetre
invitació per a participar en el procediment a l’Hotel Melià Sitges, en tant que, tal i com
consta en l’informe justificatiu del contracte, al no existir competència per raons tècniques
és l’únic establiment hoteler a Sitges amb capacitat per acollir els principals actes del
festival i, en concret, per posar a disposició de la Fundació uns espais i uns serveis com
els requerits.

4.

D’acord amb la indicació continguda en la invitació remesa, el termini per a la presentació
de proposicions finalitzava el 16 d’agost de 2021, data en la que es va constatar que el
licitador invitat finalment no havia presentat la seva proposició.

5.

Així doncs, existint un únic convidat per raons d’exclusivitat tècnica i havent transcorregut
el termini per a presentar la seva oferta sense que aquesta hagi estat remesa, es constata
l’absència d’ofertes en el procediment de referència, raó per la qual, de conformitat amb
l’article 150.3 de la LCSP, aquesta Directora General

RESOL

I.- Declarar desert el procediment negociat sense publicitat 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 (edició 2021).
II.- Notificar aquesta resolució la societat que gestiona l’Hotel Melià Sitges.
Contra aquesta Resolució, que posa fi al procediment, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents de la LCSP. El termini per a interposar
el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils, que es comptaran d’acord
amb allò establert en l’article 50 de la LCSP per al procediment negociat sense publicitat, en
funció de quin sigui l’acte que es recorri. L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se
davant el registre de l’Òrgan de Contractació, en el registre de l’Òrgan competent per a la
resolució del recurs o en qualsevol dels llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

A Sitges a 8 de setembre de 2021,

Mònica Garcia Massagué
Directora General

