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ACTA D’OBERTURA D’OFERTES (SOBRE 2) PER A LA CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE LLOGUER D’EQUIPS 

D’ESTRUCTURES I GRADES, MUNTATGE I TRANSPORT PER A LA 55 EDICIÓ 

DEL SITGES - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE 

CATALUNYA 2022 (EXPEDIENT NÚM. 15/2022). 

 

 
 
Quan són les 11:00 hores del dia 19 d’agost de 2022, es reuneix la Mesa de 
Contractació del procediment de referència per procedir a l’OBERTURA DEL SOBRE 
2, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 
CRITERIS  QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES, PER 
AL CONTRACTE DE LLOGUER D’EQUIPS D’ESTRUCTURES I GRADES, 
MUNTATGE I TRANSPORT  PER LA 55 EDICIÓ DEL SITGES – FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 2022  (EXPEDIENT NÚM. 15/2022). 
 
 
D’acord amb allò establert a l’anunci de licitació i a l’apartat L del Quadre-Resum de 
Característiques del Procediment de Licitació, aquesta sessió d’obertura de sobres és 
de caràcter públic i han estat presents 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. 

 
Secretària:  

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

Tècnic: 

• Josep Gràcia Garcia, Responsable del Departament de Producció de la 
Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya 

 
 
 
Per tractar-se d’un procediment obert, la licitació va ser publicada en data 28 de juliol 
de 2022 en el Perfil de Contractant del web de la Fundació (sitgesfilmfestival.com), 
segons es desprèn de l’expedient, i han presentat proposició, dins del termini 
d’admissió, els següents licitadors:  
 

GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINÀRIA, 1852 S.L. – NIF B65258188 
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S’inicia la sessió i es dona a conèixer els assistents la puntuació obtinguda per 
l’empresa licitadora en relació amb l’oferta continguda en el Sobre 1, i que es detalla a 
continuació: 
 
 

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA: 25 PUNTS. 

Memòria tècnica:  

I. Pla de treball: 10 punts. 

II. Memòria de Recursos Humans: 5 punts. 

III. Qualitat de la proposta tècnica: 10 punts. 

 

S’adjunta a la present acta, com Annex 1, l’informe de l’esmentada puntuació. 
 
Es procedeix a continuació a l’obertura del Sobre 2 i a la lectura de les proposicions 
econòmiques i dels aspectes subjectes a una valoració automàtica. 
 
Es detalla a continuació la documentació presentada per l’empresa licitadora: 
 
 
Obertura i anàlisi del Sobre 2:  
 
 
 
1. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament. 
 

➢ ANNEX 2. PROPOSTA ECONÒMICA 
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I.- Oferta econòmica (vigència de 4 mesos): 
 

ESPAI - MATERIAL - SERVEI 
Import            
(IVA exclòs) 

SALA ESCORXADOR (SITGES CENTRE):   

Escenari de 8 x 8 m.    

Emmoquetat en color gris.   

Muntatge d’aproximadament 84 butaques propietat de la Fundació.   

Import total: 1.470,00 € 

    

SALA TRAMUNTANA (HOTEL MELIA SITGES)   

Grada de 8 nivells de 16 x 1 m cada un, començant a 0.20 m d’alçada i 
acabant en aprox. 1.60 m d’alçada.   

Barana de seguretat posterior i laterals   

Muntatge de moqueta en el sobre i frontal grada   

Aglomerat de 32 mm emmoquetat de 12 x 8 m   

188 Ml de llistó de 20 mm pintat en negre   

Tarima Layher de 7.71 x 2.57 m a 1.80 m d’alçada i 2.57 x 2.57 m amb dues 
escales, emmoquetat i faldó negre   

Altres serveis:   

2 Camions de recollida i devolució per les butaques propietat de la Fundació.   

4 operaris per carregar i descarregar les butaques propietat de la Fundació.   

4 operaris per muntar i desmuntar les butaques propietat de la Fundació.   

2 equips de personal nocturn.   

    

Material per dur a terme el servei (caragols, etc).   

Import total:   13.720,00 € 

    

KING KONG AREA (PLATJA SANT SEBASTIÀ)   

Dues estructures de 1.09 x 0.73 m a 3 m d’alçada contrapesades   

Dues estructures de 2.07 x 1.09 m a 3 m d’alçada contrapesades   

Dues estructures de 3.07 x 3.07 m a 3 m d’alçada contrapesades   

Import total: 1.372,00 € 

  

MERCAT VELL  

Grada de mesura total de 8 x 10 m amb 5 nivells de 8 x 2 m cadascun d'ells i 
amb 0’40 m de separació entre cadascun. 

Baranes 

Faldó negre 

Muntatge-desmuntatge 

Transport lliurament-recollida  

Import total 2.450,00€ 
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ALTRES ZONES   

Tres arcs de pas de personal amb dos potes de 2.07 x 2.07 m, pont d’1 m 
d’alçada i un espai lliure de 4.14 m d’ample i m d’alçada   

Import total: 3.528,00 € 

IMPORT TOTAL 22.540,00 € 

 
II.- Gestió de residus: 

 

El licitador (SÍ) compta amb comprovants de la realització de la gestió de residus  

mitjançant convenis de reciclatge amb entitats autoritzades. 

 

L’empresa GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINÀRIA, 1852 S.L aporta 
certificació de SAFETY KLEEN ESPAÑA, SA de gestió de residus integral sota el 
sistema de gestió mediambiental aplicat a la norma ISO 14001. 

 

III.- Temps de resposta o de reparació en cas d’incidència després del 
muntatge: 

 

El licitador es compromet a donar resposta i solució o reparació davant qualsevol 
incidència desprès del muntatge en un termini màxim de 2 hores.  

 
 

2. Còpia e format digital (WORD, PDF o compatibles) de la informació continguda 
en aquest sobre.  
 
 
Un cop revisada i qualificada l’oferta econòmica i examinats els documents relatius a la 
resta de criteris de l'oferta, diferents del preu, avaluables de forma automàtica, 
presentats per l’empresa licitadora, la Mesa de Contractació considera que l’empresa 
GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINÀRIA, 1852 S.L, ha presentat la seva 
proposició complint amb les especificacions descrites en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació per 
procediment obert del CONTRACTE DE LLOGUER D’EQUIPS D’ESTRUCTURES I 
GRADES, MUNTATGE I TRANSPORT PER LA 55 EDICIÓ DEL SITGES – 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 2022 (EXPEDIENT 
NÚM. 15/2022). 
 
Per tant, en la mesura en que és l’única oferta presentada, és la que presenta una 
millor relació qualitat-preu. 
 
Conseqüentment, s’informarà al representant de l’empresa licitadora que la Mesa de 
Contractació formula la proposta d’adjudicació en favor de l’empresa GERMANS 
HOMS LLOGUER DE MAQUINÀRIA, 1852 S.L., seguidament, SE LA REQUERIRÀ 
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perquè aporti en un termini màxim de SET (7) dies hàbils, a comptar des de la 
recepció del requeriment, la documentació indicada en la CLÀUSULA 11.- 
OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES, punt 6 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de l’esmentat expedient, als efectes de comprovar que 
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició ostenta 
l’apoderament suficient per formular l’oferta i no està incurs en cap prohibició per 
contractar. 
 
 
En aquest sentit, es fa constar expressament que de no complimentar-se el 
requeriment en el termini assenyalat, es podrà entendre que el licitador ha retirat la 
seva oferta i s’estarà a allò disposat a l’article 71.2 de la LCSP. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió essent les 11:25 
hores del dia que encapçala aquesta acta, de quin contingut DONO FE. 
 
 
La Presidenta,      Secretària           
 

 
 
 
 
 
 
 

Mònica GARCIA MASSAGUÉ                       Nadia MENDIOLA BELMONTE 
 
 
Sitges, 19 d’agost de 2022 
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ANNEX 1 

INFORME PUNTUACIÓ SOBRE 1.  

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA.  

  

Josep (Gari) GRACIA GARCIA, com a RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE 

PRODUCCIÓ de la FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA 

DE CATALUNYA, en relació a la licitació que aquesta entitat ha convocat per tal de 

contractar el servei de lloguer d’equips d’estructures i grades, muntatge i transport, que 

la Fundació necessita per la celebració del Sitges 2022 - Festival Internacional de 

Cinema Fantàstic de Catalunya que tindrà lloc del 6 al 16 d’octubre a Sitges, emeto el 

següent 

 
INFORME: 

 
Es valoren els criteris de subjectius corresponents a la memòria tècnica presentada 

per l’empresa GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINÀRIA 1852, SL per una 

puntuació total de 25 punts. 

 

Pla de treball: 10 punts.  

 

El pla de treball descriu amb detall les necessitats a cobrir pel festival descrites al Plec 

Tècnic i compleix amb la totalitat dels requisits donant una resposta íntegra a la 

demanda per aquest motiu se li atorga la màxima puntuació.  

 

Memòria de Recursos Humans: 5 punts.  

 

L’empresa Germans Homs Lloguer de Maquinària 1852, SL proporcionarà els recursos 

humans necessaris per a dur a terme el servei del contracte, per aquest motiu se li 

atorga una puntuació de 5.   

 

Qualitat de la proposta tècnica: 10 punts.  
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La proposta tècnica presentada per l’empresa Germans Homs Lloguer de Maquinària 

1852, SL s’adequa a la perfecció amb el que es descriu al Plec Tècnic i compleix amb 

la totalitat dels requisits necessaris per a dur a terme el servei satisfactòriament, per 

aquest motiu se li ha atorgat la màxima puntuació. 

 

 

Per l’exposat, emeto el meu informe favorable a la contractació de l’empresa Germans 

Homs Lloguer de Maquinària 1852, SL per a dur a terme el servei lloguer d’equips 

d’estructures i grades, muntatge i transport, que la Fundació necessita per la 

celebració del Sitges 2022 - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 

amb una puntuació total de 25 punts. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Josep (Gari) Gracia Garcia 

Responsable Departament de Producció   

Sitges, 17 d’agost de 2022 


