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MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

D’ASSESSORAMENT JURÍDIC DE LA FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA 

 

(EXPEDIENT NÚM. 03/2021) 

 

Sitges, a 14 de desembre del 2022. 

 

REUNITS 

 

D’ una part, la Senyora Mónica García Massagué, major d’ edat, amb DNI 43520197B, 

en nom i representació de la FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CINEMA DE CATALUNYA (d’ara endavant, la FUNDACIÓ), amb domicili a Sitges 

(08870), Carrer Sant Honorat 32, i NIF núm. G64070592. Les seves facultats resulten 

del seu nomenament com a DIRECTORA GENERAL de la FUNDACIÓ segons acord 

de Patronat de la Fundació de data 22 d’agost de 2019, elevat a públic davant el notari 

senyor Óscar Marcos Sànchez Ferreiro en data 27 d’agost de 2019 i número de protocol 

722. 

 

I d’altra, el Senyor Jaume Marfà Badaroux, major d’ edat, amb DNI 38132794-J en 

representació de l'empresa MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLIC, SLP (d'ara 

endavant, el CONTRACTISTA), amb domicili a Barcelona (08006), carrer Balmes 171, 

3er 1a, i NIF núm. B66861824, de la qual actua en qualitat de administrador solidari en 

virtut d'escriptura pública atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor Joan Carles 

Farres Ustrell, en data 12 de setembre de 2019 i número de protocol 1537. 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat suficient per a 

l’atorgament del present document i  

 

MANIFESTEN 

 

1. data 16 d’abril de 2021, es va publicar en el Perfil del Contractant de la FUNDACIÓ 

SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA (en 

endavant, la Fundació), l’anunci de licitació i el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars (PCAP) i de Prescripcions Tècniques (PPT) que regeixen el procediment 

d’adjudicació del contracte de serveis de referència.  
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2. En data 10 de juny de 2021 es va adjudicar el contracte de referència a l’empresa 

MARFÀ BADAROUX, DERECHO PÚBLICO, SLP, per ser la que havia presentat 

l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, i l’única empresa licitadora.  

 

3. Durant l’execució del contracte, s’ha posat de manifest la necessitat de realitzar 

noves actuacions, que eren imprevisibles en el moment de licitar-se el contracte i  

que són addicionals a les inicialment pressupostades, les quals s’han pressupostat 

en un total de 24.000,00 euros (IVA exclòs), import que suposa un 50% del preu 

d’adjudicació del contracte fixat en 48.000 euros (IVA exclòs), dels quals, en 

l’actualitat, ja s’han executat i facturat 9.600 euros (IVA exclòs). 

 

4. Tenint en compte l’anterior circumstància, d’acord amb el procediment recollit en la 

clàusula 26 del PCAP, en data 2 de desembre de 2022, el Responsable del Contracte 

va emetre un Informe justificatiu proposant la modificació del contracte, servint aquest 

mateix document com a Informe jurídic, ja que s’analitzava també des del punt de 

vista legal la possibilitat de dur a terme la modificació del contracte proposada.  

 

5. En l’Informe esmentat es confirma, des del punt de vista jurídic, la legalitat i 

oportunitat de la modificació, en tant que concorre les causes previstes en l’article 

205.2.a) i 205.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic (“LCSP”) i que aquesta no supera el 50% del preu inicial del contracte. 

 

6. D’acord amb el procediment previst en la clàusula 26 del PCAP, es va donar trasllat 

d’aquest Informe justificatiu i jurídic al CONTRACTISTA als efectes de que formulés 

les al·legacions que estimés convenients durant un període de 10 dies naturals.  

 

7. D’acord amb els eu correu de data 13 de desembre de 2022, el CONTRACTISTA 

que subscriu mostra en aquest document la seva conformitat amb la proposta de 

modificació del contracte, en tant que aqueta resulta necessària per a dur a terme la 

totalitat dels treballs requerits per la Fundació i satisfer les necessitats que pretén 

cobrir amb el contracte, ostentant la capacitat i gaudint de la solvència per executar 

les tasques addicionals requerides, tal i com es va posar de manifest en el moment 

de licitar. 

 

8. Tenint en compte que en virtut de l’article 107 de la LCSP es va eximir a l’adjudicatari 

de la constitució de la garantia definitiva (apartat G del Quadre de Característiques), 

es declara improcedent la necessitat de reajustar-la. 

 

En virtut de tot l’exposat, ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a subscriure 

el present document i 
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ACORDEN 

 

PRIMER. Modificar el contracte de prestació dels serveis d’assessorament jurídic 

de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya. 

 

1. Incloure la realització de les taques que es descriuen a continuació, les quals no es 

van poder preveure en el moment de redactar el PPT del contracte ni en el moment de 

dimensionar els serveis que s’estaven contractant, actuacions que ascendeixen a 

l’import total de 12.100 euros (IVA exclòs), que se sumen als honoraris pendents de 

facturar de les iguales dels mesos de novembre i desembre (2.300 euros + IVA) i les 

tasques ja facturades durant els anys 2021 i 2022, d’obligat compliment per al 

CONTRACTISTA (9.600 euros + IVA), equivalents, en el seu conjunt, al 50% del 

pressupost del contracte fixat en 48.000 euros (IVA exclòs), que s’abonaran de 

conformitat amb el règim de pagament previst en la clàusula 15 del PCAP i amb càrrec 

a la mateixa partida pressupostària indicada en el contracte (62311267 – Personal aliè 

administració i altre personal): 

 

• Redacció d’una nova política de privacitat i de protecció de dades. 

• Revisió i redacció dels continguts legals del website del Festival.  

• Revisió i redacció dels continguts legals del portal de transparència. 

• Revisió, modificació i redacció de les clàusules sobre protecció de dades dels 

contractes ja licitats o dels contractes que es puguin licitar en el futur. Cal una 

revisió general i homogeneïtzar la redacció. 

• Revisió i redacció de les clàusules de protecció de dades corresponents al 

personal de la Fundació.  

• Organització de sessions de formació sobre protecció de dades. 

• Auditoria legal de l’ús i l’enregistrament dels logos, marques i denominacions 

que utilitza la Fundació, veure quins usos s’estan fent actualment de les 

marques i logos i, si escau, detectar carències des d’un punt de vista de negoci. 

• Revisar els aspectes jurídics de la iniciativa “WomenInFan”, la qual recentment 

compta amb el suport del Institut del Cinema i de les Arts Audiovisuals (ICAA) 

del Ministeri de Cultura i Esport, a través del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea. 

• Quatre noves licitacions mai publicades amb anterioritat: desenvolupament de 

la nova web del Festival serveis de manteniment informàtic, serveis de gestió 

comptable, fiscal i laboral i serveis d’auditoria. 

 

2. L’execució d’aquestes tasques es realitzarà abans del 31 de desembre de 2022, llevat 

d’aquelles per a les quals s’acordi un altre calendari, realitzant-se totes elles d’acord 
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amb allò previst en el PPT així com les instruccions que pugui donar el responsable del 

contracte designat per la Fundació.  

 

SEGON.- Incorporar la present modificació com Annex al contracte signat. 

 

Les parts acorden incorporar la present modificació com a Annex del contracte de 

referència, publicant-se la mateixa al Perfil del Contractant de la Fundació. 

 

 

I perquè així consti, signen el present document per duplicat, a la ciutat i data que 

s’indiquen a l’encapçalament.  

 

 

 

 

LA FUNDACIÓ      EL CONTRACTISTA 

Sra. Mónica GARCÍA MASSAGUÉ    Sr. Jaume Marfà Badaroux  

Directora General                                                              Administrador solidari 
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