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

PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE DISSENY, CONSTRUCCIÓ, PRODUCCIÓ, 

MANTENIMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ESTANDS I ALTRES SERVEIS 

COMPLEMENTARIS PER LA 55 EDICIÓ DEL SITGES – FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 2022 (EXPEDIENT NÚM. 14/2022). 

 

 
Quan són les 10:30 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 AL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE DISSENY, CONSTRUCCIÓ, PRODUCCIÓ, 
MANTENIMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ESTANDS I ALTRES SERVEIS 
COMPLEMENTARIS  PER LA 55 EDICIÓ DEL SITGES – FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DE CATALUNYA 2022 (EXPEDIENT NÚM. 14/2022). 
 
 
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. 

 
Secretari:  

• 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 

 
 
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:  
 

SERVIS COMPLET, S.L.  NIF: B60375953 
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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: 8 punts. 

 

S’adjunta a la present acta, com Annex 1, l’informe que justifica i motiva 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:  
 

- Índex sobre 2 
- Declaració de confidencialitat de dades i documents 

 
 
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 
Import            

(IVA exclòs) 

1. HOTEL MELIÀ SITGES    

AUDITORI:   

MOQUETA:   

150m2 Moqueta vermella exterior entrada auditori.   

 14m2 Moqueta vermella photocall interior hall Auditori.   

175m2 Moqueta tipus ferial color negre a l’escenari interior sala Auditori,amb 
cinta adhesiva per evitant reflexes a terra.   

120m2 Moqueta gris antracita per la Sala VIP.   

  20m2 Moqueta vermella photocall jardí Hotel Melià.   

Import total 1.100 € 

    

SALA VIP:   

MODULAR PVC:    

 12ml Tancament a dues cares per separar el vestíbul de l’entrada a la sala de 
l’Auditori.   

   2 portes d’accés pel personal i magatzem.    

 18 ml Tancament a 2.50 m d’alçada.   

  8 ml Tancament a 2.50 m formant magatzem.    

Import total 800 € 

    

HALL ENTRADA HOTEL MOSTRADOR RECEPCIÓ I ACREDITACIONS: 
  

MODULAR OCTAGONAL:   

 4 Mostradors en forma de U amb sobre de melanina de color blanc de      7ml 
a 1.10m d’alçada al hall de l’Hotel.   

Import total:  335 € 

    

ZONA CRISTALLERES (peixeres):   

 7ml Tancament passadís zona peixeres, amb porta.   

Import total 145 € 

    

SEPARACIÓ PUBLICACIONS (passadís Llevants):   

 7ml Tancament passadís hotel, amb porta.   

 5 Tanques 1m - Sala Llevant  

Import total 270 € 
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SALA GARBÍ - OFICINA DE PREMSA:   

MODULAR PVC:   

Mampares per separacions.   

  1 Porta d’accés.   

  1 Prestatgeria.   

ELECTRICITAT:   

  2 Bases d’endolls dobles.   

 Mostradors.   

  3 Tanques 1m  

Import total 500 € 

    

TAQUILLES AUDITORI:   

MODULAR PVC:   

125ml Sala construïda amb material modular: Panells color blanc, perfils de 
3cm i bandes d’alumini i sostre reticular. Construcció d’una zona per la taquilla 
de 9x5mt amb 3 finestres d’atenció al  públic, un magatzem de 3.5x2m  x 2 
amb porta d’accés. 

  

 12.5ml de mostrador de 0.45m d’ample. 3 persianes tipus gradolux, tot el 
frontal entapissat.   

  1 Magatzem de 5x5m, amb porta d’accés, frontal envidrat, amb persianes 
tipus gradolux.   

Construcció d’una zona d’atenció al públic de 10,5x5m amb frontal envidrat. 
Porta d’accés doble i persiana tipus gradolux a la zona envidrada.   

Subministrament de 9 mostradors per ordinadors a doble alçada.   

MOBILIARI GENERAL:   

12 prestatgeries   

 4 books amb clau.   

ELECTRICITAT:   

Quadre general i relé magneto tèrmic, amb base d’endoll.   

 16 Bases endolls de 2.   

   3 Bases endolls de 4.   

   1 Comesa de 15Kw.   

Import total 5.750 € 

    

FOYER TRAMUNTANA 1 – OFICINA DE PRODUCCIÓ:   

Tancament modular de 4x4   

Import total 255 € 

    

SALA MESTRAL 1 - OFICINA DE FILMS:   

MODULAR PVC:   

Tancament modular de 4x3 amb porta   

Import total 240 € 
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SALA MESTRAL 2 - OFICINA DE MARQUETING:   

MODULAR PVC:   

Tancament modular de 4x3 amb porta   

Import total 240 € 

    

HALL ENTRADA - INFORMACIÓ:   

MODULAR PVC:   

Mampares.   

Import total 85 € 

    

2. SALA CINEMA TRAMUNTANA MELIÀ SITGES - CABINA DE 
PROJECCIÓ   

Tancaments a 5m d’alçada color negre.   

Sostre a 1x1 amb porexpan i aïllant acústic.   

Taula de 3,70x2,70x0,70 d’alçada de melanina.   

Cristallera frontal de 4x1 amb vidres fumé.   

20ml tancament negre a 2,50m h amb porta d’accés.   

Il·luminació amb fluorescent.   

Insonorització cabines projecció.   

Import total 2.500 € 

    

3. EXTERIOR HOTEL MELIÀ SITGES:   

ESTAND CHA CHA:   

Estand modular amb panelatge de 7x3   

Retolació mitjançant vinil adhesiu en negre amb el nom de l'expositor al frontis. 
  

  3 Mostradors amb prestatge interiors i 1 amb porta.   

  1 vitrina de 1x1x2,40cm d’alçada.    

Import total 1.255 € 

    

CARPA BAR:   

5 Carpes de 5x4 amb lones de color negre (sostre negre i 3 carpes amb 
cortines transparents).   

1 Carpa de 3x3 amb lones negres   

Tarimes envernissades   

1 Barra bar modular de 4ml.   

Tancament amb passaplats de 4 ml.   

Magatzem de 4x4 amb porta de 2mts.   

1 Comesa de 3Kw   

 6 Halogenuros de 150Kw   

Import total 5.140 € 
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300 m2 de moqueta gespa verda sobre asfalt carrer.   

Import total 1.725 € 

  

CARPA RESTAURANT:  

 4 Tanques 1m  

 Import total                  75 € 

  

GENERADORS EXTERIOR   

 70m Tancament de generadors més porta generadors illeta jardinet davant 
entrada Auditori Hotel Melia Sitges   

140m Tancament amb porta dels generadors, dipòsits de gasoil i cabines 
sanitàries de la zona Food Trucks.   

  25 Tancament zona personal de seguretat.    

Import total 2.945 € 

    

4. ZONA CENTRE SITGES   

ESCORXADOR:   

1 Estand de 3x3 amb parets negres i sostre cec 1x1 entapissat negre.   

2 cortines de 1x2,50   

1 mostrador per taula tècnic   

Import total 530 € 

    

5. PLATJA SANT SEBASTIÀ-STANDS EXTERIORS   

MODULAR PVC:   

164 ml x 2 d’amplada amb construcció en material modular d'un conjunt 
d'estands exteriors de 3x2m compostos per:   

Perfils d'alumini de 3x3cm.   

Bandes d'alumini.   

Panells parets laminades.   

Sostre reticulat de 2x2m.    

Tarima a 8,5cm d'alçada.   

Moqueta tipus firal, color a definir.   

Carpes amb estructura d'alumini, lona en sostre amb tenderol.   

Retolació mitjançant vinil adhesiu en negre amb el nom de l'expositor al frontis. 
  

Il·luminació general dels estands a raó de 50w/m2. Dos dels estands hauran 
de tenir una potència de 16 A.   

Quadre general.   

3 lones impreses de 3x2 al principi i final del lineal fons negre amb logo del 
Festival.   

40m Tancament generador més porta.   

 1 Magatzem de 2x1 per a un estand amb porta d’accés  
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 1 Magatzem de 3x2 per a un estand amb porta d’accés  

Import total 12.825 € 

    

6. CINEMA PRADO   

  40ml Tancament generador més porta.   

Import total  420 € 

   

7. TAQUILLES CENTRE (edifici Turisme estació RENFE)   

 4 ml Mostradors per ordinadors a dos nivells, per a tres taquillers.   

Tancament despatx de 3 x 2 m2 amb porta i panell blanc.   

Tancament de l’espai lateral amb porta accés.   

  4 cadires   

  1 taula   

Import total         740 € 

   

8. MOBILIARI GENERAL  

 30 Prestatgeries.   

 10 Mobles fulletons.   

 15 Taules rodones.   

 25 Cadires blanques.   

 15 Tamborets.aburets.   

 12 Mostradors de 100x50 (estands)    

Import total 4.200 € 

IMPORT TOTAL 42.0  

 
 

II.  Acreditació de gestió sostenible:   
 

SERVIS COMPLET, SL acredita que adopta un sistema de gestió sostenible i aporta els 
certificats EVENSOST PREMIU i ISO90001.  
 
El licitador certifica que durant el mes de juliol de 2022 han sigut auditats per acreditar 
SERVIS COMPLET, SL amb la certificació ISO 14001 de Gestió Medioambiental per 
TÜVRheinland i que l’informe ha estat favorable i que el posarà a disposició de la Mesa 
de Contractació tan aviat el tingui.  
 
 

III. Utilització de materials reciclats:.  
 
SERVIS COMPLET, SL declara que els materials a subministrar son de lloguer, reciclats 
en origen i 100% reutilitzables garantitzant la vida útil i sostenible dels mateixos. 
 
El licitador acompanya la declaració amb la certificació dels materials a subministrar.  
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Així mateix, l’empresa es compromet a complir els criteris de sostenibilitat en la gestió 
d’events, en segregar els residus a les fraccions corresponents i gestió de manera 
adequada alhora de desmuntar.  
 

IV. Temps de resposta o de reparació en cas d’incidència després del 
muntatge de l’estand 

 
El licitador aporta una taula d’anàlisi modal de punts crítics i temps de resposta els quals 
s’adequen a les necessitats del projecte.  
 
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 
SERVIS COMPLET, 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 
SERVEI DE DISSENY, CONSTRUCCIÓ, PRODUCCIÓ, MANTENIMENT, MUNTATGE 
I DESMUNTATGE D’ESTANDS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS LA 55 
EDICIÓ DEL SITGES – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 
2022 (EXPEDIENT NÚM. 14/2022). 
 
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 SERVIS 
COMPLET, 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 
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 10:40 
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 la 

contractar el servei de disseny, construcció, producció, manteniment, muntatge i 

desmuntatge d’estands i altres serveis complementaris 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 SERVIS COMPLET, SL per una puntuació total de 25 punts. 

 

Pla de treball: 10 punts.  

 

El pla de treball se centra en tres punts diferenciats: El material tècnic descrit d’acord 

amb les referències del Plec Tècnic, el personal destinat al projecte i la presentació 

d’una anàlisi modal dels punts crítics i els temps de resposta amb l’objectiu d’executar 

el servei en totes les seves fases d’acord amb els valors de la companyia, com són: 

Flexibilitat, Permeabilitat i Sostenibilitat. El Pla de Treball està elaborat i plantejat per 

obtenir uns resultats òptims i satisfactòries per complir amb èxit el servei, per aquest 

motiu se li atorga la màxima puntuació.  

 

 

Memòria de Recursos Humans: 5 punts.  

 

L’empresa Servis Complet, SL proporcionarà tots els recursos humans necessaris per 

a dur a terme el servei del contracte amb la màxima eficiència i eficàcia. Així mateix, 

destinarà a una persona adscrita al projecte com a responsable i interlocutor únic amb 
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la Fundació i amb experiència. Per tot el descrit anteriorment se li atorga la màxima 

puntuació.  

 

Qualitat de la Proposta Tècnica. 10 punts.  

 

La proposta tècnica presentada per Servis Complet, SL s’adequa amb el que es descriu 

al Plec Tècnic i compleix amb els requisits necessaris per a dur a terme el servei 

satisfactòriament, però no aporta cap tipus de millora ni tampoc elements diferenciadors 

més enllà del que exigeix el plec, per aquest motiu se li atorga una puntuació de 8 punts.  

 

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

Complet, SL, per a dur terme la contractació del servei de disseny, construcció, 

producció, manteniment, muntatge i desmuntatge d’estands i altres serveis 

complementaris , que la Fundació necessita per la celebració del Sitges 2022 - Festival 

Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya amb una puntuació total de 23 punts. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Josep (Gari) Gràcia Garcia 

Responsable Departament de Producció   

Sitges, 18 d’agost de 2022 

 


