ACTA D’OBERTURA D’OFERTES (SOBRE 2) PER A LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DELS SERVEIS DE LLOGUER
D’ESTRUCTURES
MODULARS,
IL·LUMINACIÓ
D’EXTERIORS
I
EL
CORRESPONENT MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ PER A LA 55 EDICIÓ DEL SITGES
- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA 2022
(EXPEDIENT NÚM. 08/2022).

Quan són les 10:30 hores del dia 30 de juny de 2022, es reuneix telemàticament la Mesa
de Contractació del procediment de referència, dins el termini màxim de vint dies previst
en l’apartat L del Quadre de Característiques del contracte, per procedir a l’OBERTURA
DEL SOBRE 2, QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I LA
PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A
JUDICIS DE VALOR, PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE LLOGUER
D’ESTRUCTURES
MODULARS,
IL·LUMINACIÓ
D’EXTERIORS
I
EL
CORRESPONENT MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ PER A LA 55 EDICIÓ DEL SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA 2022.
Donat el seu caràcter intern, d’acord amb allò establert a l’anunci de licitació i a l’apartat
L del Quadre-Resum de Característiques del Procediment de Licitació, 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.
Vocal:
 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.
Suport administratiu:
 Nadia Mendiola Belmonte - Adjunta del Departament d’Administració de la
Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
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Per tractar-se d’un procediment obert simplificat, la licitació va ser publicada en data 09
de juny de 2022 en el Perfil de Contractant del web de la Fundació
(sitgesfilmfestival.com), segons es desprèn de l’expedient, i ha presentat proposició,
dins del termini d’admissió, el següent licitador:
JOSEP Mª SAGALÀ I MOLIST – DNI 37672534Y
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: 22 PUNTS.
Memòria tècnica:
I.

Pla de treball: 7 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:
 ANNEX 2. PROPOSTA ECONÒMICA
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Oferta econòmica (vigència de 4 mesos):
ESPAI - MATERIAL - SERVEI
RED CARPET - EXTERIOR HOTEL MELIA SITGES:
Construcció amb estructura modular Prolyte (o equivalent) d’alumini de 29
x 29 cm.
Es construirà amb una amplada de 6,19 m pas lliura de 5,71 m i un fons
de 7 m pas lliura de 6,42 m.
Alçada lliure entrada hotel 3,21 m, alçada al voral de 3,71 m.
Alçada total inclou espai de pancarta 6,42 m. L’espai reservat per
pancarta és de 5,71 x 2,13 m.
En la part lateral esquerra segons accés de públic disposició d’espai de
4,42 x 2,92 m ubicació fons Photocall.
La construcció està a terra sobra 4 puntals, els 2 puntals frontals estaran
collats al paviment.
La part anomenada Photocall serà formada per una dobla paret on
s’ubicarà un calaix per contrapès amb un total de 500 kg (aprox.)
La coberta serà per mitjà de lona blanca ignífuga amb caiguda a dues
aigües.
IL·LUMINACIÓ ENTRADA HOTEL MELIA SITGES:
Per mitjà de projectors de làmpada de led IP-65 ubicats a la mateixa
estructura es projectarà sobre el Photocall amb intensitat i caliu per fer-hi
fotografies, projectors Camaleón 18 x 3.
Sobre la pancarta principal del festival, si projectarà amb llum blanca de
led WW amb la intensitat necessària perquè aquesta destaqui situant els
projectors necessaris des de l'estructura del passadís intermedi (frontal a
la mateixa), amb un total de 12.000 wts.
2 quadres de comandament amb proteccions tèrmiques i diferencial (un
per al frontal i un segon per la llum del Photocall).
CARPA ESPERA MITJANA DEL CARRER. PASSADÍS INTERMEDI,
ACCÉS ANTERIOR DE LA RED CARPET:
Construcció d’una estructura modular Prolyte (o equivalent) d’alumini de
29 x 29 cm.
Es construirà amb una amplada de 3 m x una longitud de 27,13 m.
Alçada lliure de pas 2,21 m.
Sostre caient d’una sola aigua, amb lona blanca ignífuga. Friso lateral sols
al costat trànsit d’una mida d'1 m.
Sobre 8 columnes de 2,21 m collades al paviment per mitjà de rosca'ns.
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Import
(IVA exclòs)

Incorpora llum de pas de Led.
ESPAI VENDA ENTRADES SALA TRAMUNTANA - HOTEL MELIA
SITGES:
Construcció amb el mateixos tipus de materials de truss 29x29 cm, d’una
planta rectangular de 4,08 m d’amplada i una profunditat de 3,08 m amb
una alçada mínima de pas de 3,21 m (nivell de pas de la porta). Sobres 4
columnes del mateix tipus de material, la part superior d’aquesta
estructura haurà de disposar de 2 espais per cartellera de mides: la frontal
3,50 m x 1m i la lateral de 2,50 m x 1 m.
Acabat amb lona blanca ignífuga a un sols caient.
Muntatge dels projectors de led, suficient per les cartelleres així com la
llum d’espera.
PORTA DELS CINEMES - VIDRIERA:
Construcció d’una estructura modular Fantek d’alumini de 29 x 29 cm.
Es construirà amb una amplada 1,58 m i profunditat de 7,87 m sobre 4
columnes del mateix material de truss, acabada amb una lona blanca
ignífuga amb un sol caient costat cases.
Muntatge de 4 diagonals, una per angla d’estructura.
Alçada mínima de pas 3,50 m.
Incorporarà llum de led.
ESPERA BANDERES (ABANS DE LA RED CARPER):
Construcció amb els mateixos materials de truss d’una estructura de
mides 9,58 m d’amplada per 3,08 m de profunditat, alçada de pas 2,21 m.
Sobre 4 columnes del mateix tipus de material.
Construcció amb un sol caient d’aigües costat jardí.
Incorporació de llum de led.
PHOTOCALL JARDINS HOTEL MELIA SITGES:
Construcció d’una estructura per ubicar publicitat a 2 cares de mides útils
pancarta interior de 3,50 m d’amplada x 2 m d’alçada.
Muntatge de 2 bases de truss (front i darrere) per aconseguir el no bolcar.
Amb unes mides de cadascuna mínim 1 m.
Fins aquest punt possible de collar a terra totes aquestes estructures amb
rosca'ns químics.
KING KONG ÀREA (PLATJA SANT SEBASTIÀ):
Construcció de 7 espais d’ombra.
Amb materials de truss 29 x 29 cm. Cadascun d’aquests espais de mides
externes: 7,58 m x 5,58 m amb una alçada entre 3,50 i 4 m.
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Aquests espais estaran muntats sobres 2 columnes de truss. Les
columnes incorporen unes bases de 80 x 80 cm contrapesades amb uns
200 kg.
El sostre preparat per fer-hi ombra serà acabat amb lona blanca ignífuga
M2 de ràfia (uns 245 m2 aproximats).
Aquest espai no permet utilitzar sistemes químics per collar.
IMPORT TOTAL DE TOTS ELS MUNTATGES AMB TRUSS

14.900,00 €

GARLANDES:
Sobre el nou espai entre platja de Sant Sebastià (espai comercial
Estands), seguint pel tram de carrer fins a la plaça de l’església de St.
Sebastià. Continuació al voltant del passeig que voreja costat mar el
cementiri fins a la zona de restauració dels foodtrucks.
Instal·lació i muntatge d’uns aproximadament 800 m lineals de garlanda
(separació entre làmpades de 75 cm) amb bombeta de 3/5wts mate.
Previsió d’una quantitat entre 30 i 40 pals d’uns 4 m amb previsió per
elevar les garlandes on no es disposi d’un lloc cals per ancorar la mateixa,
el possible d’ancorar sobres les estructures d’ombra i els bàculs de llum
urbana.
Muntatge de 4 projectors RBG ip-65 (2 per costat porta església) per
donar color a la paret blanca.
Subministrar el cablejat necessari per alimentació dels diferents espais de
la plaça (bar, teatret, pantalla àudiovisual, etc) amb els seus quadres de
protecció.
La toma elèctrica principal serà per mitjà de l'armari d’enllumenat, situat al
costat dret porta de l’església.
IMPORT TOTAL DEL SERVEI DE GARLANDES DECORATIVES

2.200,00 €

LLUM DECORATIVA ESPAI FOODTRUCKS:
Muntatge de 14 projectors RGB de llum led, amb diferents colors
il·luminant els arbres i jardineres, així com les parets del cementiri.
Instal·lació de quadres elèctrics de control.
IMPORT TOTAL SERVEIS ELÉCTRICS ESPAI FOODTRUCKS

960,00 €

CATENÀRIES:
Lloguer de 50 unitats de catenària (plata) amb cinta extensible de 2/3 m.
IMPORT TOTAL LLOGUER CATENÀRIES
ALTRES:
50% cost certificat tècnic solidesa muntatge
IMPORT TOTAL
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1.400,00 €
400,00 €
19.860,00 €

Millores relatives a la inclusió dins el preu del contracte de treballs no previstos
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars ni en el Plec de Prescripcions
Tècniques:
El licitador es compromet a la realització gratuïta dels següents treballs no previstos:
DESCRIPCIÓ TREBALLS NO PREVISTOS

Si/No

12 catenàries de protocol dorades i cordó vermell per Red Carpet

SI

Instal·lació servei de llum exterior Brigadoon (Escorxador)

SI

Servei equip àudio Atri (2 altaveus JBL i dos micròfons sense fils AKG i 2
projectors led sobre trípode)

SI

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
JOSEP Mª SAGALÀ I MOLIST 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’ESTRUCTURES MODULARS, IL·LUMINACIÓ D’EXTERIORS I EL
CORRESPONENT MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ PER LA 55 EDICIÓ DEL SITGES –
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 2022 (EXPEDIENT NÚM.
08/2022).
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 JOSEP Mª
SAGALÀ I MOLIST , seguidament, SE LA REQUERIRÀ 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.
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I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió essent les 10:50
hores del dia que encapçala aquesta acta, de quin contingut DONO FE.
La Presidenta,

Secretari

Mònica GARCIA MASSAGUÉ

Jaume MARFÀ BADAROUX

Sitges, 30 de juny 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’estructures modulars, il·luminació d’exteriors i el corresponent muntatge i instal·lació, 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 JOSEP MARIA SAGALÀ MOLIST per una puntuació total de 22 punts.
Pla de treball: 7 punts.
El pla de treball descriu amb detall les necessitats a cobrir pel festival descrites al Plec
Tècnic i compleix amb la amb els requisits donant resposta a la demanda per aquest
motiu se li atorga una puntuació de 7.
Memòria de Recursos Humans: 5 punts.
L’empresa Josep Maria Sagalà Molist 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.
La proposta tècnica presentada per l’empresa Josep Maria Sagalà 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 Josep
Maria Sagalà Molist per a dur a terme el servei de lloguer d’estructures modulars,
il·luminació d’exteriors i el corresponent muntatge i instal·lació, que la Fundació necessita per la celebració del Sitges 2022 - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de
Catalunya amb una puntuació total de 22 punts.

_______________________________________________________
Josep (Gari) Gracia Garcia
Responsable Departament de Producció
Sitges, 29 de juny de 2022

