Informe justificatiu de la celebració d’un contracte per la prestació d’un servei de gestió i
assistència en viatges

Contracte : Contracte Públic

Unitat de mercats internacionals
Agència Catalana de Turisme

Tipus : Serveis
Expedient :

CCS 2017 75

Procediment:

Títol : Contractació serveis agència de viatges Atlanta Travel
Import total : 20.587,89€ (IVA no inclòs)

Justificació de la necessitat de contractar
Objecte del contracte:
Realització dels serveis de gestió i assistència per a la celebració de les Jornades de Tancament
del Pla d’Accions Integrat 2020 que tindran lloc a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de dur
a terme un programa de reunions i entrevistes que definiran l’estratègia i les accions de de
Marketing de Catalunya als principals mercats emissors de turisme d’Europa, Àsia, EEUU, SudAmèrica i mercats de Rússia i Països de l’Est per a l’any 2020.
Aquestes Jornades formen part de l’estratègia de màrqueting aprovada en el Pla d’Accions i
Objectius 2019 de l’Agència Catalana de Turisme.
Estan adreçades a les Unitats de l’Agència Catalana de Turisme involucrades en el Pla de MKT
de Catalunya 2018-2020 i als organismes de representació territorial de Catalunya. Es portaran
a terme els dies 21-25 d’octubre de 2019.
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Els principals objectius de les Jornades de Tancament del PAI són:
-

Analitzar els projectes turístics desenvolupats sota la marca Catalunya i les seves
oportunitats de comercialització a través dels canals B2B dels mercats emissors.

-

Buscar sinèrgies d’accions entre els organismes turístics de representació territorial i
l’Agència Catalana de Turisme per crear un Pla d’Accions Integrat.

-

Crear una plataforma de suport èr a la xarxa d’Oficines de l’Agència Catalana de
Turisme a l’estranger per definir quines accions es duran a terme als diferents mercats
emissors, alineades amb les iniciatives del Pla de Marketing de Catalunya 2018-2020,
tot reforçant el posicionament de Catralunya

-

Presentar l’evolució de les tendències dels consumidors als principals mercats
emissors i el grau d’execució dels projectes turístics esdevinguts del desplegament del
Pla de Marketing de Catalunya.

-

Formació en plataformes tecnològiques B2B i B2C especialitzades en comunicació i
comercialització de l’oferta turística per reforçar el posicionament de la marca
Catalunya als mercats emissors i emergents d’Europa, Àsia i Amèrica.

Antecedents:
L’Agència Catalana de Turisme, mitjançant la Unitat de Mercats Internacionals i amb el conjunt
de la xarxa d’Oficines a l’exterior, porta a terme un Programa de Jornades anual que tenen
com a principals objectius:
 Gestió d’equip i monitoring dels equips: avaluació i anàlisi del grau d’acompliment del
Pla d’Accions de Màrqueting i Promoció als mercats emissors de Turisme.
 Sessions de formació als Directors de les Oficines
 Sessions de visió i estratègia de l’ACT, amb els equips de la central de Barcelona
 Planificació del Pla d’Accions de l’any següent
 Sessions de Bones Pràctiques
El Pla de Màrqueting determina una priorització de mercats i també la necessitat d’aplicar
diferents estratègies en funció de la tipologia i les característiques de cada mercat.
El Programa anual de Jornades finalitza amb una trobada del conjunt de la xarxa d’Oficines
de l’Agència Catalana de Turisme a l’estranger, les Unitats de vinculades al desplegament del
Pla de MKT de Barcelona i representants territorials dels principals organismes turístics de
Catalunya, on es determina el contingut del Pla d’Accions de l’any següent.
Per la realització d’aquestes Jornades de Tancament del Pla d’Accions Integrat de Catalunya,
és necessari comptar amb els serveis d’una agència/DMC per gestionar el conjunt de reserves
de l’hotels, les venues i serveis de restauració.

Justificació:
Determinació dels serveis i del preu del contracte:
Aquest contracte és basat de l’acord marc (EXP. CCS 2017 75) per a la prestació de servei de
gestió i assistència en viatges.
Els serveis necessaris a contractar encabits a l’acord marc per a la prestació de servei de gestió
i assistència en viatges són:

Serveis

Descripció

Allotjament

Habitacions per l’equip de Direcció de la Xarxa d’Oficines de
l’ACT a l’estranger



Inma Ballestín



Eulàlia Cabana



Josefina Mariné



Aicard Guinovart



Montserrat Sierra



Marta Teixidor



Josep Mª Perramón



Antonio Li



Cristina Gargallo



David Miró



Joan Romero

Hotel H10 cubik Barcelona ( 5 nits, 11 pax)
Check-in: 19-20/10
Check-out: 25-26/10
Venues

Sales per la celebració de les sessions de formació, workshops
B2B, i reunions empresarials:
-

Dilluns 21/10 – Hotel H10 cubik Barcelona

Sala Obertura sessions treball Jornades ( tot el dia )
- 25 pax aprox
-

Dimarts 22/10 – Hotel H10 cubik Barcelona
Sala Workshop B2B ( tot el dia ) + Welcome Desk
- 45 pax aprox
Sala Avaluació Competències (tot el dia) – 7 pax aprox
Menjador privat per a un dinar de treball – 15 pax

-

Dimecres 23/10 – Hotel H10 cubik Barcelona
Sala Workshop B2B ( tot el dia ) + Welcome Desk
– 45 pax aprox
Sala Avaluació Competències (tot el dia) – 7 pax aprox
Menjador privat per aun dinar de treball – 25 pax

-

Dijous 24/10 – Hotel H10 cubik Barcelona
Sala Workshop B2B ( tot el dia ) + Welcome Desk
- 45 pax aprox
Sala reunions B2B (tot el dia) – 15 pax aprox

-

Divendres 25/10 – Hotel H10 cubik Barclona
Sala Clausura Jornades: conclusions i next steps ( tot el
dia) – 50 pax aprox

Càterings vinculats als actes

Coffee-Break 21/10 – 20 pax. Espai exterior
-

Coffee Station 22/10 – 20 pax

-

Dinar executiu menjador privat 22/10 – 15 pax

-

Coffee Station 23/10 – 20 pax

-

Dinar executiu menjador privat 23/10 – 25 pax

-

Coffee-Break 24/10 – 20 pax. Espai exterior

-

Coffee-Break 26/10 – 16 pax. Espai exterior

Equips d’àudio

Equips d’àudios necessaris per a les presentacions i reunions:
- Pantalla i projector
-

Portàtil amb connexió

-

Micròfons i àudio

-

WiFi

El pressupost màxim del contracte és basat en una previsió dels serveis detallats en el quadre
amb un valor estimat de 20.587,89€ (IVA no inclòs).

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Es tracta d’un contracte basat en l’acord marc per a la prestació de servei de gestió i assistència
en viatges. (Exp. CSS 2017 75) atès que els serveis necessaris a contractar estan encabits a
l’acord marc per a la prestació de servei de gestió i assistència en viatges.

ALTRES REQUISITS DEL CONTRACTE
Termini d’execució:
De 20 d’octubre al 25 d’octubre de 2019
Pagament:
L’empresa adjudicatària anirà emetent factures sobre el mateix projecte durant el servei
objecte d’aquest contracte en els termes previstos a l’Acord marc i en funció de les clàusules
d’obligatorietats que després de les negociacions es determinin per part dels proveïdors.

PROPOSTA D’EMPRESA A CONTRACTAR
En data 9 d’agost de 2019 es va demanar pressupost a l’empresa Atlanta Agencia de Viajes,
S.A
Es proposa a contractar l’empresa Atlanta Agencia de Viajes, S.A. atès ens ofereixen un servei
d’aplicació a través del qual gestionar totes les reserves d’hotels, vols, servei de trasllats,
lloguer de sales, etc. que facilitarà a tots els usuaris la reserva i gestió de serveis.

Nom: ATLANTA AGENCIA DE VIAJES, S.A.
Persona de Contacte: Ignasi Carbonell, Events, Congress & DMC

Adreça: Calvet, 55 – 08021 – Barcelona
Telèfon: 933672410
Correu electrònic: icarbonell@atlanta.es
CIF: A08649477
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Maria Pons i Solà
Directora de Mercats Internacionals
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