RESOLUCIÓ
D’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
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.
Mònica Garcia Massagué, en la seva qualitat de Directora General de la FUNDACIÓ
SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA, (en endavant,
la “Fundació”), designada en sessió del Patronat de data de 12 d’agost de 2019, actuant
com a Òrgan de Contractació del procediment d’acord amb els Estatuts de la Fundació,
EXPOSA:
I.- Que mitjançant Resolució de data 27 de gener de 2022, aquesta Directora General
de la Fundació va aprovar l’expedient de contractació dels serveis de referència, a
tramitar mitjançant procediment negociat sense publicitat previst en l’article 168.a.2 de
la LCSP, pels motius que consten en l’expedient.
II.- Que el 05 de maig de 2022 es va convidar a INVERSIONES Y EXPLOTACIONES
TURÍSTICAS, S.A. (en endavant, “l’HOTEL MELIÀ SITGES”) a presentar oferta en el
present procediment, al ser aquesta entitat l’única empresa capaç de prestar els serveis
objecte de contractació per raons tècniques de competència, en tant que no existeixen
a Sitges hotels, o espais suficientment extensos per acollir esdeveniments i actes i
permetre, alhora, una decoració d’acord amb la temàtica del Festival i per a la projecció
simultània de les diferents obres cinematogràfiques, generar un ambient còmode pels
convidats i abastar les diferents demandes i desitjos dels assistents.
III.- Que en data 18 de maig de 2022, l’HOTEL MELIÀ SITGES va presentar la seva
proposició i la documentació administrativa pertinent.
IV.- Que realitzada una valoració preliminar de la proposició del licitador, en data 27 de
maig van tenir lloc les negociacions entre el representant de l’HOTEL MELIÀ SITGES i
els serveis tècnics de la Fundació sobre els extrems indicats en el PCAP i en el PPT.
De la negociació efectuada no es va desprendre la necessitat de presentar una nova
oferta pel licitador, atès que, tal i com es recollia en el PPT, es van acordar conjuntament
els preus per l’explotació dels espais exteriors (carpa externa a l’Auditori i barra situada
a la “King Kong Àrea”). Aquests preus i condicions consten en l’Acta de negociació i
queden recollides al contracte. Per altra banda, no es va produir cap canvi addicional en
la proposta econòmica inicial del licitador convidat, considerant-se que aquest
acceptava les contraprestacions de la Fundació però sense fer cap rebaixa addicional,
deixant constància de que són precisament aquests béns els que permeten rendibilitzar
el contracte i que van portar el licitador a presentar la seva oferta.
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V.- Que tenint en compte tot l’anterior, considerant que l’oferta presentada per l’HOTEL
MELIÀ SITGES compleix amb els requisits establerts en el PCAP i el PPT, i és l’única.
RESOL:
Primer.
ADJUDICAR a l’empresa INVERSIONES Y EXPLOTACIONES
TURÍSTICAS, S.A el contracte de 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 (exp. núm. 07/2022).
Segon.
REQUERIR a l’adjudicatari per a la formalització del contracte en un termini
màxim de quinze dies hàbils a comptar des de la notificació de la present, tot advertint
que en cas que no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat per causes
a ell imputables, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació.
En aquest sentit, es considera que en la mesura en que existeix un únic licitador d’acord
amb l’article 168.a.2 de la LCSP i les raons d’urgència que esdevenen en el present cas,
no té sentit esperar el termini d’interposició de recurs especial a que fa referència l’article
153.3 de la mateixa Llei, tot i això, l’eficàcia del contracte quedarà condicionada a la
interposició d’un eventual recurs especial.
Tercer.
ORDENAR LA PUBLICACIÓ de la present Resolució en el Perfil del
Contractant en un en un termini màxim de quinze (15) dies d’acord amb l’article 151.1
de la LCSP, indicant que aquesta és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació en un termini de 15 dies hàbils, que es comptaran d’acord amb allò establert
en l’article 50 de la LCSP per al procediment negociat sense publicitat.

Mònica Garcia Massagué
Directora General de la FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINEMA DE CATALUNYA
Sitges, 9 de juny de 2022
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