ACTA D’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT
NEGOCIAT
SENSE
PUBLICITAT
DELS
SERVEIS
D’ALLOTJAMENT, RESERVA D’ESPAIS PER A LA PROJECCIÓ D’OBRES
CINEMATOGRÀFIQUES I CÀTERING PER ACOLLIR LA CELEBRACIÓ DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA.

Quan són les 11:30 hores del dia 20 de maig de 2022, es reuneix telemàticament la
Mesa de Contractació del procediment de referència per procedir a l’OBERTURA DEL
SOBRE ÚNIC, que conté la documentació administrativa i la proposta econòmica, per a
la contractació dels SERVEIS D’ALLOTJAMENT, RESERVA D’ESPAIS PER A LA
PROJECCIÓ D’OBRES CINEMATOGRÀFIQUES I CÀTERING PER ACOLLIR LA
CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE
CATALUNYA.
Donat el seu caràcter intern, d’acord amb allò establert a l’anunci de licitació i a l’apartat
L del Quadre de Característiques del contracte, en aquesta sessió d’obertura de sobres
no ha assistit cap representant de la empresa convidada a participar en el procediment,
estant present únicament 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.
Assessor jurídic i secretari:
• Jaume Marfà Badaroux – Marfà Badaroux, Dret Públic, SLP.
Suport administratiu:
• Nadia Mendiola Belmonte - Auxiliar del Departament d’Administració de la
Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
• Cristina Solé Pujante - Adjunta del Departament d’Administració, de la Fundació
Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
Al tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat, no es va publicar l’anunci ni els
plecs de la licitació en el Perfil de Contractant del web de la Fundació
(sitgesfilmfestival.com), remetent-se únicament una invitació per a presentar oferta a
Inversiones y Explotaciones Turisticas S.A. (d'ara endavant, HOTEL MELIÁ SITGES),
per ser l’única empresa capaç d’oferir tots els serveis que es requereixen per la
realització del festival, empresa que ha presentat la seva proposició per correu electrònic
dins del termini d’admissió que es va indicar en la invitació cursada.
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Es constata, a més, que no s’ha rebut cap altra proposta d’enviament de proposicions
per correu ordinari.
Que, un cop obert el Sobre presentat per l’empresa licitadora i qualificada la
documentació administrativa que s’hi conté, es considera que ha presentat tota la
documentació administrativa de manera completa i correcta, d’acord amb el PCAP i dins
el termini indicat en l’anunci de licitació indicat en la invitació. En conseqüència, la Mesa
de Contractació acorda l’acceptació de l’oferta i l’admissió de HOTEL MELIÁ SITGES
sense necessitat de requerir per a la realització de cap esmena.
A continuació, la Mesa de Contractació procedeix en el mateix acte de caràcter no públic
a l’obertura de la proposició econòmica, considerant també que la proposició de HOTEL
MELIÁ SITGES es presenta de manera completa i correcta, contenint la documentació
indicada en la clàusula 10.2 del PCAP, sense que escaigui tampoc realitzar cap
requeriment o esmena. Així mateix, d’acord amb el PCAP s’acompanya una còpia en
format digital de la informació continguda en aquest sobre.
Així mateix, es constata que en el model de proposta econòmica presentat (Annex 2) i
tal com s’indica “En aquest apartat l’Hotel Melià Sitges inclourà un quadre de preus amb
els diferents serveis oferts on constin, com a mínim, els serveis indicats en el PCAD i
PPT, així com aquells addicionals que voluntàriament hagi afegit l’empresa, indicant
també el preu”, l’empresa licitadora ha inclòs un servei addicional anomenat “delivery”
amb un preu unitari d’1,50 euros (IVA no inclòs).
Com a conseqüència de l’anterior, la Mesa de Contractació donada per acceptada la
proposta i la trasllada als serveis tècnics, als efectes d’iniciar la negociació, fase que es
dona per iniciada.

I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió essent les 12:00
hores del dia que encapçala aquesta acta, de quin contingut DONO FE.

La Presidenta,

Assessor jurídic i secretari

Mònica GARCIA MASSAGUÉ

Jaume MARFÀ BADAROUX
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