ACTA D’OBERTURA D’OFERTES (SOBRE 2) PER A LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS
D’IMPRESSIÓ DELS MATERIALS DE DIFUSIÓ I LES PUBLICACIONS PER LA 55
EDICIÓ DEL SITGES – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA
2022 (EXPEDIENT NÚM. 17/2022).

Quan són les 11:45 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 D’IMPRESSIÓ DELS MATERIALS DE DIFUSIÓ I
LES PUBLICACIONS 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 - 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 simplificat, 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 ha presentat proposició,
dins del termini d’admissió, únicament, el següent licitador:
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•

IMPREMTA PAGÈS, S.L. NIF: B17207945

S’inicia la sessió i es dona a conèixer els assistents la puntuació obtinguda per la única
empresa licitadora en relació amb l’oferta continguda en el Sobre 1, i que es detalla a
continuació:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA: FINS A 25 PUNTS.
LOTS 1 i 2:
- Acabat i qualitat: fins a 15 punts.
El licitador ha presentat una mostra d’impressions realitzades de les peces que es
detallen a continuació i que s’ajusten a les característiques tècniques i preferències
descrites en el PPT (mides, requisits d’impressió, tipus de paper, acabat i
enquadernació):
-

Díptic curts a la fresca
Pòster 70 cm x 100 cm
Postal exposició
Catàleg oficial
Programa de mà

Es valoren favorablement les mostres, ja que presenten els millors acabats, qualitat i
concordança amb els requisits sol·licitats en el PPT.
Puntuació obtinguda pel licitador: 15 punts
- Metodologia i Protocol de comunicació: fins a 10 punts.
El licitador ha presentat una Metodologia d’execució del present contracte, en la que
inclou un Protocol de comunicació amb la Fundació.
Es valora favorablement la proposta, ja que identifica les necessitats objecte del
present contracte i presenta una metodologia de treball capaç de respondre amb
solvència i eficiència a aquestes necessitats. Igualment, es valora positivament la
proposta, ja que realitza un plantejament àgil i directe de la comunicació entre
l’adjudicatari i la Fundació.
L’extensió màxima de la memòria és de deu (10) planes o cares numerades, escrites
amb una lletra de cos 12 o superior, interlineat simple o superior, i marges de 2,5 cm o
superiors, en fulls de mida DIN-A4. Aquesta limitació no afecta l’índex, ni els possibles
documents annexos, el text dels quals no sigui específic per a aquesta licitació.
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Puntuació obtinguda pel licitador: 9 punts
Puntuació total obtinguda pel licitador (Sobre 1): 14 punts
S’adjunta a la present acta, com Annex 1, l’informe de l’esmentada puntuació.

Aquesta puntuació és aplicable a la valoració dels dos Lots (1 i 2) en els que el
licitador ha presentat oferta i caldrà sumar-la a la puntuació obtinguda com a resultat
de l’aplicació dels criteris avaluables automàticament del Sobre 2.
Obertura i anàlisi del Sobre 2:
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:
-

Índex.
Annex 2: Proposta econòmica (amb els certificats acreditatius).
Còpia en format digital de la informació continguda en el sobre.

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: FINS A 75 PUNTS.
LOT 1:
1. Oferta econòmica: fins a 40 punts.

Ref.

1

DÍPTIC CURTS A
LA FRESCA

2.000

10 x 21
Plegat
20 x 21
Obert

4+4 tintes

Offset
150g

Offset/
Digital

201,79 €

2

TARGETONS
PRESENTADORS

1000

DINA5

1+0 tintes

300g

Digital

78,81 €

DIN A-6

4+4 tintes
o tinta
directa
4+1

Carta
sòlida
295g

Offset

526,37 €

70 x 100cm

4+0 tintes

Offset

232,03 €

1.800

DIN A-3

4+0 tintes

Offset

150,38 €

6 FLYERS RENFE

10.000

10 x 15cm

4+1 tintes

Offset

195,74 €

Butlletes GRAN
7 PREMI DEL
PÚBLIC

40.000

10 x 15cm

1+0 tintes
(Paper de
color)

Offset

261,26 €

PÒSTERS
FESTIVAL
PÒSTERS
5
FESTIVAL
4

15.000

300

Paper

Estucat
mat 150g
Estucat
mat 150g
Estucat
brillo 135g
Offset 80g

Acabat

Enquadernac
ió

Quant.

POSTALS
3 FESTIVAL
GENÈRIQUES

Mides

Requisits
impressió

Peça
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Preu

8

GRAELLES
ESTANDS

9

POSTALS
EXPOSICIÓ (I)

LLIBRET
10
EXPOSICIÓ

8 unitats
(2 de 4 DINA3
models)
300
de 16
models DIN A-6
(total:
4.800)

1.000

1+0

DINA3
estàndard
80gr

Plastificat

4+1 tintes

Carta
sòlida
295g

Offset

297,55 €

Obert 297 x
210mm
Tancat 148 x 4+4 tintes
210mm 20
pàgines

Interior
200g
mat, 2
pàgines
Portada
300g
laminat, 1
cara

Offset

646,32 €

70 x 100CM

4+0 tintes

PVC

Digital

662,44 €

Offset

291,50 €

Offset

291,50 €

Offset

134,25 €

Offset/
Digital

143,33 €

Offset

352,99 €

Offset

139,29 €

11

IMPRESSIONS
EXPOSICIÓ

16

12

POSTALS
EXPOSICIÓ (II)

5.000

DIN A-6

4+1 tintes

13

POSTALS
EXPOSICIÓ (III)

5.000

DIN A-6

4+1 tintes

500
de 5
models

80mm de
base x
50mm d'alt

1+0 tintes

TARGETES DE
14 VISITA EQUIP
FESTIVAL

15

FLYERS ZOMBIE
WALK

2.000

10 x 21cm

4+4 tintes

16

DÍPTICS
BRIGADOON

5.000

DIN A-4
Plegat A-5

4+4 tintes

17

POSTALS
BRIGADOON

1.500

DIN A-6

4+1 tintes

18

TALONARIS
ZOMBIE WALK

19

TARGETONS
INAUGURACIÓ

700

22 x 11cm

4+4 tintes

20

TARGETONS
WELCOME PACK

200

15 x15

4+0 tintes

900

148X210mm

Interior:
offset
blanc

DIN A-3

1+0 tintes

21 LLIBRETES WIF

GRAELLES
22
CINEMES
TICKETS ÀPAT VOLUNTARIS
DIPLOMES
24
PREMIS
TARGETONS
25
CLOENDA
23

26

CARTEL·LES
EXPOSICIÓ

4
8 x 15cm
talonaris
(o similar)
o 400u

16
unitats
(4 de 4
models)
2000
8+6
700

20
aprox.

200x68mm
numerats
DIN A-4
horitzontal

1+0 tintes

4+0
2+0 tintes

22 x 11cm

4+4 tintes

8 x 5cm

1+0 tintes

Carta
sòlida
295g
Carta
sòlida
295g
Paper
350g
paper
setinat
plastificat
mate
Estucat
brillo
150g
Estucat
brillo
150g
Carta
sòlida
295g
Offset 90g
Estucat
mat
300g
Estucat
300g
Perforar
per posar
anella
WIRE
Full A3
estàndard
80g
Estucat
mat
Cartolina
300g
Estucat
mat 300g
Paper
350g
paper
setinat
plastificat
mat

Digital

81,84 €

Encolats

113,08 €

Digital

131,23 €

Digital

50,59 €

Digital

Plastificat

1.105,96 €

Digital

Plastificat

81,84 €

Digital

213,88 €

Digital

44,54 €

Digital

131,23 €

Digital

184,65 €

4
C/ Sant Honorat, 32. 08870 Sitges. Telèfon: 938949990. www.sitgesfilmfestival.com

LLIBRE RESUM
FESTIVAL

40 pàgines
200

27

420 x 297
Obert
210 x 297
Tancat

4+4 tintes

36 pàgines
28

LLIBRET
FANTASTIC 7

29

IMPRESSIONS
SITGESFANLAB

200

420 x 297
Obert
210 x 297
Tancat

4+4 tintes

Estucat
mat 150g
Coberta
300g
Fendit
cortesia
Estucat
mat 150g
Coberta
300g
Fendit
cortesia

Offset/
Digital

759,21 €

Offset/
Digital

728,27 €

6.048,00 €
14.279,87 €

S’assigna la puntuació màxima al licitador que ha presentat la única oferta amb més
descompte sobre els preus unitaris de l’Annex 2, de conformitat amb la següent
formula:

On:
P = Puntuació proposta econòmica, arrodonida a dos decimals.
A = Pressupost base de licitació.
B = Pressupost ofert (suma dels preus per cada concepte).
C = Pressupost ofert més baix (suma dels preus per cada concepte).
Aquest càlcul no inclou el preu resultant de la quantitat de catàlegs oficials, el qual
serà objecte de valoració independent.
Puntuació obtinguda pel licitador: 40 punts.
2. Disponibilitat per encàrrecs d’urgència: fins a 2 punts.
El licitador SÍ mostra la seva disponibilitat per assumir encàrrecs amb caràcter
d’urgència, que hagin de ser atesos en el termini de 24h a 48h.
Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 2.
3. Utilització de tintes formulades a partir d’olis 100% vegetals: fins 2 punts.
El licitador SÍ utilitza tintes formulades a partir d’olis 100% vegetals, exempts d’olis
minerals derivats del petroli, en el procés d’impressió.
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L’empresa Impremta Pagès, SL presenta una declaració emesa per la societat
Martínez Ayala, SA en la que es certifica que d’acord amb la informació proporcionada
pels seus proveïdors de matèria prima, la sèrie de productes que utilitza segueixen el
PROCESS PREMIUM AS, el que confirma, entre d’altres, la utilització de tintes
formulades a partir d’olis vegetals 100%. Així mateix, declara que les substancies i
matèries primeres utilitzades compleixen amb la llista d’exclusió EuPIA per a tintes
d’impressió i productes relacionats.
Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 2.
4. Utilització d’embalatges de cartró 100% reciclat post consum i totalment
reciclable: fins a 2 punts.
El licitador SÍ utilitza embalatges de cartró 100% reciclat post consum i totalment
reciclable.
Impremta Pagès, SL presenta una certificació emesa per l’empresa MANIPULATS LA
GARROTXA, SA en la que declara que les caixes de cartró ondulat per l’embalatge
que subministra al seu client són de cartró 100% reciclat i que compleix amb la
normativa europea 94/62 CE i també la 1935/004CE sobre papers d’envasos en
contacte amb aliments.
Així mateix, es certifiquen que les tintes que s’utilitzen són ecològiques i compleixen
amb al normativa vigent.
Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 2.
5. Utilització d’energies renovables: fins a 2 punts.
El licitador SÍ utilitza energia 100% renovable en el procés d’impressió.
Impremta Pagès, SL presenta una certificació de l’empresa AGRI-ENERGIA, SA on es
declara que l’origen de l’energia adquirida pel licitador prové de fonts 100%
renovables. Així mateix, es certifica que se li ha assignat una qualificació d’A,
corresponent a l’emissió de 0 Kgr de diòxid de carbó per KWh facilitat als seus clients,
i la mateixa qualificació A corresponent a la generació de 0 mil·ligrams de residus
radioactius per KWh facilitat als seus clients.
Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
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Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 2.
6. Gestió de residus: fins a 2 punts.
El licitador SÍ ha acreditat l’aplicació o adopció d’un sistema de gestió de residus per
controlar i millorar de manera continua els aspectes ambientals dels seus productes i /
o serveis.
L’empresa Impremta Pagès, SL presenta una certificació de SAICA NATUR, SL en la
que es declara que SAICA NATUR, SL és l’empresa que gestiona els residus generats
a les instal·lacions d’Impremta Pagès, SL i que té implantat i certificat per AENOR un
Sistema de Gestió Mediambiental i un Sistema de Gestió de Qualitat i que està
homologada per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, com
Transportista de Residus i com a Gestor de Residus Industrials.
Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 2.
7. Certificat ambiental: fins a 5 punts.
El licitador SÍ compta amb el certificat de Bones Pràctiques Ambientals del Gremi
d’Indústries Gràfiques vigent.
El licitador presenta una certificació emesa pel Gremi de la Indústria i la Comunicació
Gràfica de Catalunya en el que declara que l’empresa està adherida al programa de
certificació de Bones Pràctiques Ambientals i compleix els requisits exigits per la
utilització del distintiu registrat a l’efecte.
Puntuació obtinguda pel licitador: 5 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 2.
8. Millores relatives a la inclusió dins el preu del contracte treballs no previstos
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars ni en el Plec de
Prescripcions Tècniques: fins a 20 punts.
El licitador es compromet a la realització gratuïta dels següents treballs addicionals i/o
no previstos:
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SI/NO

Peça

Quantitat

SI

PASSIS DE
DIA A

500

SI

TARGETES
DE VISITA
RRPP

100 de 13
models

SI

PÒSTERS
ZOMBIE WALK

400

SI

Acabats

123,3 x
93,3mm

4+4 tintes

Enganxina

Digital

80mm de base
x 50mm d'alt

1+0 tintes

Paper 350g
paper setinat
plastificat mat

Offset

DIN A-3

4+0 tintes

Estucat mat
150g

Offset

2.000

10 x 21 Plegat
20 x 21 Obert

4+4 tintes

Offset 150 g

Offset

TICKETS
ÀPAT

6000

200x68mm
numerats

4+0

Estucat mat

Digital

40 pàgines

SI

Paper

MAPA KKA
SI

SI

Requisits
impressió

Mides

LLIBRE
RESUM
FESTIVAL

100

LLIBRET
FANTASTIC 7

100

Estucat mat 150g

420 x 297
Obert

4+4 tintes

Coberta 300g

210 x 297
Tancat

Fendit cortesia

36 pàgines

Estucat mat 150g

420 x 297
Obert

Coberta 300g

Offset/
Digital

Offset/Digital

Puntuació obtinguda pel licitador: 20 punts.
Puntuació total obtinguda en el Lot 1, per l’aplicació de criteris avaluables
automàticament (Sobre 2): 75 punts.
LOT 2:
1.

Oferta econòmica: fins a 60 punts.

CATÀLEG
OFICIAL

2.800

297mm
ample x
210mm alt
Obert 594 x
210mm

Coberta
4 pàgines
quadricromia
2 cares
Interior 280 pàgines
quadricromia
2 cares

Coberta estucat
semi mat 300g/m2
Interior estucat
semi mat
125g/m2

Coberta
setinada
cara mat

Rústica
cosida

17.000 €

S’assigna la puntuació màxima a l’únic licitador que ha presentat la major quantitat de
catàlegs oferts pel preu unitari màxim indicat en el PPT, d’acord amb la següent
formula:
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On:
P = Puntuació proposta, arrodonida a dos decimals.
A = Nombre de catàlegs ofert no inferior al mínim previst en el PPT.
B = Nombre màxim de catàlegs ofert.

L’oferta de catàlegs no podrà ser inferior al mínim previst en el quadre de preus
unitaris del PPT (2.000).
Puntuació obtinguda pel licitador: 60 punts.
2.

Disponibilitat per encàrrecs d’urgència: fins a 2 punts.

El licitador SÍ mostra la seva disponibilitat per assumir encàrrecs amb caràcter
d’urgència, que hagin de ser atesos en el termini de 24h a 48h.
Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 1.
3.

Utilització de tintes formulades a partir d’olis 100% vegetals: fins 2 punts.

El licitador SÍ utilitza tintes formulades a partir d’olis 100% vegetals, exempts d’olis
minerals derivats del petroli, en el procés d’impressió.
L’empresa Impremta Pagès, SL presenta una declaració emesa per la societat
Martínez Ayala, SA en la que es certifica que d’acord amb la informació proporcionada
pels seus proveïdors de matèria prima, la sèrie de productes que utilitza segueixen el
PROCESS PREMIUM AS, el que confirma, entre d’altres, la utilització de tintes
formulades a partir d’olis vegetals 100%. Així mateix, declara que les substancies i
matèries primeres utilitzades compleixen amb la llista d’exclusió EuPIA per a tintes
d’impressió i productes relacionats.
Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 1.
4.

Utilització d’embalatges de cartró 100% reciclat post consum i totalment
reciclable: fins a 2 punts.

El licitador SÍ utilitza embalatges de cartró 100% reciclat post consum i totalment
reciclable.
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Impremta Pagès, SL presenta una certificació emesa per l’empresa MANIPULATS LA
GARROTXA, SA en la que declara que les caixes de cartró ondulat per l’embalatge
que subministra al seu client són de cartró 100% reciclat i que compleix amb la
normativa europea 94/62 CE i també la 1935/004CE sobre papers d’envasos en
contacte amb aliments.
Així mateix, es certifiquen que les tintes que s’utilitzen són ecològiques i compleixen
amb al normativa vigent.

Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 1.
5.

Utilització d’energies renovables: fins a 2 punts.

El licitador SÍ utilitza energia 100% renovable en el procés d’impressió.
Impremta Pagès, SL presenta una certificació de l’empresa AGRI-ENERGIA, SA on es
declara que l’origen de l’energia adquirida pel licitador prové de fonts 100%
renovables. Així mateix, es certifica que se li ha assignat una qualificació d’A,
corresponent a l’emissió de 0 Kgr de diòxid de carbó per KWh facilitat als seus clients,
i la mateixa qualificació A corresponent a la generació de 0 mil·ligrams de residus
radioactius per KWh facilitat als seus clients.
Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 1.
6.

Gestió de residus: fins a 2 punts.

El licitador SÍ ha acreditat l’aplicació o adopció d’un sistema de gestió de residus per
controlar i millorar de manera continua els aspectes ambientals dels seus productes i /
o serveis.
L’empresa Impremta Pagès, SL presenta una certificació de SAICA NATUR, SL en la
que es declara que SAICA NATUR, SL és l’empresa que gestiona els residus generats
a les instal·lacions d’Impremta Pagès, SL i que té implantat i certificat per AENOR un
Sistema de Gestió Mediambiental i un Sistema de Gestió de Qualitat i que està
homologada per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, com
Transportista de Residus i com a Gestor de Residus Industrials.
Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
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Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 1.
7.

Certificat ambiental: fins a 5 punts.

El licitador SÍ compta amb el certificat de Bones Pràctiques Ambientals del Gremi
d’Indústries Gràfiques vigent.
El licitador presenta una certificació emesa pel Gremi de la Indústria i la Comunicació
Gràfica de Catalunya en el que declara que l’empresa està adherida al programa de
certificació de Bones Pràctiques Ambientals i compleix els requisits exigits per la
utilització del distintiu registrat a l’efecte.

Puntuació obtinguda pel licitador: 5 punts.
Aquesta puntuació també és aplicable a la proposta del Lot 1.
Puntuació total obtinguda en el Lot 2, per l’aplicació de criteris avaluables
automàticament (Sobre 2): 75 punts.
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 IMPREMTA
PAGÈS, 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 D’IMPRESSIÓ DELS
MATERIALS DE DIFUSIÓ I LES PUBLICACIONS PER LA 55 EDICIÓ DEL SITGES –
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 2022 (EXPEDIENT
NÚM. 17/2022).
Per tant, en la mesura en que és l’única oferta presentada, és la que presenta una
millor relació qualitat-preu, que queda reflectida en la següent puntuació:

Puntuació total obtinguda en el Lot 1 (criteris subjectius i automàtics, Sobres 1 i
2): 99 punts.
Puntuació total obtinguda en el Lot 2 (criteris subjectius i automàtics, Sobres 1 i
2): 99 punts.

Conseqüentment, s’informarà al representant de l’empresa licitadora que la Mesa de
Contractació formula la proposta d’adjudicació en favor de l’empresa IMPREMTA
PAGÈS, SL., 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
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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.

Marta ANDREU PUJANTE, com a RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE
COMUNICACIÓ 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 d’impressió dels materials de difusió i les publicacions, 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 IMPREMTA PAGÈS, SL per una puntuació total fins a 25 punts.
Es fa constar que l’empresa presenta la metodologia i el protocol de comunicació
aplicable als lots 1 i 2.
El licitador ha presentat una Metodologia d’execució del present contracte, en la que
inclou un Protocol de comunicació amb la Fundació.

Es valora favorablement la proposta, ja que identifica les necessitats objecte del
present contracte i presenta una metodologia de treball capaç de respondre amb
solvència i eficiència a aquestes necessitats. Igualment, es valora positivament la
proposta, ja que realitza un plantejament àgil i directe de la comunicació entre
l’adjudicatari i la Fundació.

L’empresa 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 Impremta Pagès, SL presenta un pla de treball distribuït en 4
apartats: Preimpressió, Impressió, acabats i emmagatzematge i lliurament.
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1. Impremta Pagès, SL disposa d’un sistema d’enviament FTP únic per a cada
client. Els enviaments s’identifiquen amb un número de comanda i es detallen
les especificacions tècniques i es confirma la seva recepció. De cada
enviament, es realitzen comprovacions automatitzades per establir si el treball
és apte per a la impressió. Amb el pdf apte per a la impressió es realitzarà una
prova impresa en digital per tal que es revisi i es doni la seva conformitat.
Prèviament, Impremta Pagès, SL mitjançant el seu departament de preimpressió realitza una revisió exhaustiva per detectar possibles errors i
corregir-los.
2. La impressió se realitza amb tecnologia d’última generació seguint els
estàndards establerts en la normativa ISO12647-2.
3. Impremtat pagès, SL ofereix tot tipus d’acabats i enquadernacions. El material
imprès s’emmagatzema a les instal·lacions d’Impremta Pagès, SL sense cap
cost addicional.
4. El lliurament, es realitza d’acord amb el calendari marcat per la Fundació
mitjançant transport propi de l’empresa, del qual es podrà fer el seguiment en
tot moment.

L’empresa Impremta Pagès, SL posa a disposició del contracte els recursos humans
necessaris i l’organització per dur a terme el servei, amb disponibilitat horària i
comunicació i coordinació.

Impremta Pagès, SL designarà com a Responsable del Servei a la Consellera
Delegada i Responsable del Departament d’Administració amb l’assistència d’una
persona les quals estaran accessibles des de les 7 del matí fins a les 20 hores
ininterrompudament.
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La proposta tècnica presentada per l’empresa Impremta Pagès, 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.
Pel que s’ha exposat, emeto el meu informe favorable a la contractació de l’empresa
Impremta Pagès, SL per a dur a terme el servei d’impressió dels materials de difusió i
les publicacions, que la Fundació necessita per la celebració del Sitges 2022 - Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya amb una puntuació total de 24 punts.
_______________________________________________________
Marta Andreu Pujante
Responsable Departament de Comunicació
Sitges, 17 d’agost de 2022

15
C/ Sant Honorat, 32. 08870 Sitges. Telèfon: 938949990. www.sitgesfilmfestival.com

