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

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 

SEGURETAT, PROTECCIÓ I CONTROL D’ACCÉS PER LA 55 EDICIÓ DEL SITGES 

– FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 2022  (EXPEDIENT 

NÚM. 16/2021). 

 
 
Quan són les 11:30 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 A 
LA CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I CONTROL 
D’ACCÉS PER LA 55 EDICIÓ DEL SITGES – FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINEMA DE CATALUNYA 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 - Adjunta 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

2 
 

C/ Sant Honorat, 32. 08870 Sitges. Telèfon: 938949990. www.sitgesfilmfestival.com 

 

 
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:  
 

 
           SEGURIDAD LEÓN 2018, S.L. NIF: B55731285 
 
 

S’inicia la sessió i es dona a conèixer els assistents la puntuació obtinguda per les 
empreses licitadores 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 
 
I.- Oferta econòmica (vigència de 4 mesos): 
 
 

Concepte Import (EUROS) IVA Import total 

Preu hora vigilant 18,45 € 3,87 € 
 

22,32 € 

Preu hora auxiliar 13,58 € 
 

2,85 € 
 

 
16,43 € 
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II.- Certificats de qualitat. 

 

El licitador SÍ compta amb la el certificat de qualitat ISO 14001 vigent i l’aporta com a 
documentació del sobre 2. 

El licitador SÍ compta amb la el certificat de qualitat OHSAS 18001 / ISO 45001 
vigent i l’aporta com a documentació del sobre 2. 

 

III.- Foment a la contractació.  

Amb motiu de la contractació femenina en un sector com el de la seguretat privada en 
el que existeix una notable infrarepresentació, es valorarà amb 5 punts el compromís 
d’emplear a la plantilla que executarà el contacte durant el termini d’execució del 
mateix una proporció de dones superior al percentatge recollit per sexe i branca 
d’activitat en la darrera dada oficial publicada per l’INE, corresponent a l’ocupació de 
“vigilants de seguretat” (14%), d’acord amb la següent ponderació: 1 punts per cada 
2% de la contractació femenina per sobre de la dada oficial d’ocupació de “vigilants de 
seguretat” per gènere, amb un màxim de 5 punts.  

El compromís de SEGURIDAD LEÓN 2018, SL és el d’emplear a la plantilla que 
executarà el contracte un 28% de personal femení, com a mínim.  

 

IV – Formació protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns 
d’oci, acreditada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

 

El licitador SÍ, compta amb la formació del seus treballadors en matèria de protocol de 
seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci, acreditada pel Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Més de 30 Empleats. 

 
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 
SEGURIDAD LEÓN 2018, SL 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 SEGURETAT, PROTECCIÓ I CONTROL D’ACCÉS PER LA 55 
EDICIÓ DEL SITGES – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 
2022 (EXPEDIENT NÚM. 16/2022). 
 
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 SEGURIDAD 
LEÓN 2018 S.L., seguidament, SE LA REQUERIRÀ perquè aporti en un termini 
màxim de SET (7) dies hàbils, a comptar des de la recepció del requeriment, la 
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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 11:55 
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 seguretat, protecció i control d’accés, 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 SEGURIDAD LEÓN 2018, 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. L’empresa Seguridad León 2018, SL presenta un Pla de Treball específic 

els qual està normalitzat per a totes les activitats que realitza l’empresa i que obeeix de 

forma estricta amb la normativa, per aquest motiu se li atorga la màxima puntuació.  

 

Memòria de Recursos Humans: 5 punts.  

 

L’empresa Seguridad León 2018, SL proporcionarà els recursos humans necessaris 

per a dur a terme el servei del contracte i ho farà seguint els principis fonamentals de 

l’empresa els quals són la professionalitat, diligència i la honestedat. Així mateix, el 

personal destinat al servei, en les seves actuacions, s’ajustarà a la legalitat imperant 

tant la Llei de Seguretat Privada així com el Reglament que la desenvolupa al costat 

de les seves actuacions.  
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Seguretat León 2018, SL assigna a 4 persones per a la supervisió i inspecció del 

servei així com la relació amb la policia local, per aquests motius se li atorga la 

màxima puntuació.  

 

Qualitat de la Proposta Tècnica: 10 punts.  

 

La proposta tècnica presentada per l’empresa Seguridad León 2018, 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 

Seguridad León 2018, SL per a dur a terme el servei de seguretat, protecció i control 

d’accés, 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 

 


