PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ
D’UNA EMPRESA QUE S’ENCARREGUI DE CREAR, DISSENYAR I PRODUIR
TRES ESDEVENIMENTS PER A PROMOCIONAR EL TURISME CULTURAL A LES
PRESENTACIONS DEL “SOM CULTURA TOUR” A, LONDRES, HONG KONG I
AMSTERDAM
Primer. Antecedents
L’any 2018 i 2019 han estat declarats Any del Turisme Cultural per part de l’Agència
Catalana de Turisme, amb el repte de posicionar la cultura com a eix clau i diferencial
de la destinació Catalunya, promovent que el turisme faci valer la cultura i contribueixi
a la seva sostenibilitat social i econòmica. És, doncs, un repte bidireccional en el qual
la cultura potencia la singularitat dels atractius turístics culturals; i, per la seva banda,
el turisme vetlla per la sostenibilitat de la cultura.
En aquest sentit, l’Agència Catalana de Turisme està organitzant tot un seguit
d’accions específiques al voltant del turisme cultural, moltes d’elles fent ús del fil
argumental de la campanya de publicitat “La Ruta de l’Atzar” (enllaç de l’anunci).
Aquesta campanya es basa en la idea que la cultura és la millor excusa per poder
recórrer el territori català, sortint de Barcelona i descobrint tota Catalunya a través de
la seva cultura. L’espot de campanya ha rebut nombrosos premis, com el de millor film
turístic del món, i ha estat projectat exclusivament en xarxes socials, on s’ha viralitzat.
L’espot convida a visitar la landing http://escasateva.catalunya.com/discover/ca/ , en
la que es presenten sis opcions de rutes a fer per Catalunya, seguint la seva cultura.
Durant el 2018 s’han organitzat diverses presentacions en el marc del “Som Cultura
Tour” als principals mercats emissors. En elles s’explicava els trets principals de la
cultura catalana, fent incís en alguna zona en concret en cada cas. El comú
denominador ha estat la presentació de La Ruta de l’Atzar i de les sis grans rutes per
Catalunya a través de l’emissió de l’espot i de la invitació als assistents a “triar”, a
través d’un “quiz” (enllaç al contingut del joc) el seu propi itinerari a fer per Catalunya
segons els seus gustos.
A banda de la dinamització del quiz la sala comptava amb la presència d’una o dues
pantalles en format vertical de la mida d’una persona, amb enregistraments de dos
actors caracteritzats com “Gaudí (enllaç al contingut del vídeo) i Dalí (enllaç al
contingut del vídeo).
A més a més, la gastronomia catalana ha tingut en tots els casos presència el màxim
destacada possible, tot i no comptar amb càterings catalans.
Sempre que ha estat possible, aquestes presentacions s’han realitzat aprofitant
exposicions d’artistes catalans o efemèrides sobre Catalunya:
-

Som Cultura Tour a Washington: presentació el dia de Sant Jordi, que va
incloure una parada de llibres i roses.
Soiré Catalogne a París: organitzada al Gran Palais, aprofitant l’exposició
antològica sobre Miró. Es va oferir als convidats una visita guiada privada a
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l’exposició, i es va comptar també amb una actuació castellera dels Castells de
Vilafranca del Penedès i de la Colla Castellera de París.
Però també n’hi ha hagut altres no vinculades a altres esdeveniments culturals, com
per exemple:
-

-

-

Som Cultura Tour a Hamburg: en aquest cas es va posar en valor la
gastronomia catalana vinculada a la cuina i el producte del territori català, en
concret, de la zona de Lleida, donat que es va convidar al cuiner d’un Hotel
Gastronòmic, qui va fer una exhibició de cuina.
Catalonia is Culture a Manchester i a Dublín: presentacions de petit format en
les quals es va plantejar una petita presentació de cada una de les sis grans
rutes, amenitzada per un tast de producte enogastronòmic català vinculat amb
la ruta en qüestió.
Catalonia is Culture a Sydney: en aquest cas també es va comptar amb la
presència de castellers, que van fer una exhibició.

Per altra banda, els últims dos mesos de 2018 l’Agència Catalana de Turisme ha
llençat una campanya de promoció al mercat nord-americà a l’entorn d’un nou videojoc
de Turisme: “Legends of Catalonia. The Land of Barcelona” (enllaç a l’anunci i al
making of). Es tracta d’una campanya pionera a nivell mundial, i la més innovadora
feta mai a Catalunya, ja que per primera vegada al món, un organisme públic de
promoció turística com és l’Agència Catalana de Turisme ha utilitzat un videojoc de
realitat virtual per promocionar una destinació. L’objectiu és crear una experiència
totalment immersiva que doni a conèixer Catalunya, i des de la “virtualitat”, acosti els
jugadors a la “realitat”.
El joc està protagonitzat per cinc personatges coneguts arreu del món: l’excapità del
FC Barcelona, Carles Puyol; l’alpinista Edurne Pasaban; i els cuiners germans Roca,
i transcorre en sis indrets emblemàtics de Catalunya: l’amfiteatre romà de Tarragona,
la Seu Vella de Lleida, la muntanya de Montserrat, el Cadaqués dalinià, i el Mercat de
Sant Antoni i la Sagrada Família a Barcelona. A partir del mes de novembre el joc es
pot descarregar a tot el continent europeu i americà de forma gratuïta des de la
plataforma online de PlayStation i jugar-hi utilitzant unes ulleres de realitat virtual.
Per últim, anant una mica abans en el temps, el 2016, amb motiu de l’Any de la
Gastronomia i l’Enoturisme, es van organitzar un seguit de presentacions d’aquests
productes, sota el nom de “Som Gastronomia Tour”. En elles es feia participar els
convidats molt activament: primer anaven a “comprar” a la parada d’un mercat,
després aprenien a “cuinar” en un taller i tot seguit assistien a una classe de cuina
realitzada pel cuiner d’un Col·lectiu de Cuina d’alguna zona de Catalunya.

Segon. Objecte del contracte
L’objecte de la licitació és contractar una empresa que s’encarregui d’organitzar tres
esdeveniments per a promocionar el turisme cultural i difondre l’oferta turística
cultural catalana a tres ciutats de mercats prioritaris:
-

Londres (Regne Unit), 16 de maig 2019
Hong Kong (Xina) 13 juny 2019
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-

Amsterdam (Països Baixos) octubre/novembre 2019

Els actes estan adreçats a uns 80-100 prescriptors turístics: premsa especialitzada,
agents de viatges, turoperadors, representants del sector cultual d’aquests països.
Cada acte tindrà una durada màxima de 3 hores.
L’acte que serà a peu dret, amb mobiliari de recolzament per assentar-se a l’hora del
càtering, haurà de constar de:
-

Presentació amb gràfica o pantalles de l’oferta cultural catalana
Prèviament s’haurà d’haver creat una aplicació de gamificació als assistents a l’acte
per crear expectativa a l’acció i continuar el mateix dia de la presentació amb jocs,
tallers...sempre vinculats amb la cultura catalana. L’objectiu dels quals serà
dinamitzar als convidats i donar a conèixer la nostra oferta d’una manera lúdica i
entretinguda

-

hi haurà un càtering amb receptes vinculades amb la gastronomia catalana,
però l’elaboració d’aquest no és objecte de la licitació

-

Parlament de les autoritats

Tercer. Obligacions de l’adjudicatari
1.- Tasques:


El projecte de muntatge i decoració haurà de sotmetre’s a l’aprovació dels propietaris
dels espais, així com al control dels seus responsables de seguretat, adequant-se
sempre a les seves exigències.



Correspon a l’empresa adjudicatària la creació i producció dels diferents elements de la
proposta, així com tota la imatge gràfica que es vulgui mostrar, senyalitzant les diferents
àrees que es proposin crear per emfatitzar i dinamitzar-les.



Subministrarà tots els elements necessaris per l’esdeveniment com, àudio, tarima i
pantalles, mínim una de 3mx3m aproximadament de leds o plasma.



Subministrarà tots els elements necessaris per a la instal·lació elèctrica (cablejat, quadres
de connexió, etc..), així com els elements d’il·luminació (focus, etc...) que siguin
necessaris d'acord amb el disseny del projecte. En tot cas, aquesta instal·lació elèctrica
haurà de complir les directrius comunitàries sobre seguretat i les normes específiques de
cada espai.



L’ empresa adjudicatària es farà càrrec del transport del material que conformi, de
la càrrega i descàrrega en els espais i del muntatge i desmuntatge del susdit
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material. Emmagatzemarà el material aprofitable durant el període entre
esdeveniments, vetllant pel manteniment d’aquest material.


Serà tasca de l’ empresa adjudicatària la recollida i transport del material
publicitari de l’ACT que es lliurarà a l’acte.



El transport i allotjament del personal tècnic encarregat del muntatge i
desmuntatge aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.



L’empresa adjudicatària haurà de maquetar tot el contingut visual per a la
presentació i es coordinarà amb l’equip audiovisual.



L’empresa adjudicatària haurà de coordinar l’espai i el mobiliari amb l’empresa de
càtering que contracti l’Agència Catalana de Turisme en cada cas, d’acord a la llei de
contractes del sector públic



Com encara s’ha de concretar els llocs on es desenvoluparan les tres accions, la proposta
haurà de preveure que l’espai tingui entre 250-300m2. El projecte ha de tenir en compte
que s’haurà d’adequar a diferents tipologies d’espais, l’ACT facilitarà amb la suficient
anticipació, el plànol definitiu on es desenvoluparà l’acció i l’empresa adjudicatària ens
passarà una proposta adequada a aquest espai.

2.- Proposta









El disseny de la proposta, objecte d’aquesta licitació, serà de propietat exclusiva
de l’ACT, que es reserva el dret a la seva utilització en altres accions que
organitzi.
El disseny s'haurà de sotmetre al vist-i-plau de l’Agència Catalana de Turisme i
es reserva el dret de demanar canvis necessaris per adaptar-se millor.
Qualsevulla modificació en els susdits projectes requerirà de l'aprovació del
responsable de l’Agència Catalana de Turisme.
Les empreses adjudicatàries no podran fer ús del dissenys guanyador sense
l’autorització expressa de l’ACT.
Tots els materials de decoració pertanyen a l’ empresa adjudicatària, les quals
estan obligades a retirar-los al seu càrrec i sota la seva responsabilitat.
L’empresa adjudicatària es compromet a respectar els terminis de muntatge
marcats per l’ACT i s’informarà de quan haurà d’estar enllestit i recollit.

Quart. Dades econòmiques
5.1. Valor estimat:
El valor estimat del contracte és CENT QUARANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS
VINT-I-VUIT EUROS, IVA exclòs (144.628€ Iva exclòs).
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5.2. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és de CENT SETANTA-CINC MIL EUROS IVA inclòs
(175.000€ Iva inclòs)
El sistema de determinació del pressupost base de licitació és el que consta en el plec
de clàusules administratives particulars.
5.3. Forma de pagament:
.
El pagament es realitzarà un cop finalitzat el primer esdeveniment el 40% del
pressupost, el 30% al finalitzar el segon esdeveniment, 30% el tercer.
Tots els pagaments es realitzaran prèvia presentació de la factura i dels documents
justificatius corresponents a la realització de les tasques realitzades, i prèvia
certificació per part de l’Agència Catalana de Turisme de la realització satisfactòria de
les tasques encarregades.
Sisè. Durada del contracte
La durada del contracte s’iniciarà en el moment de la seva signatura i finalitzarà un
cop s’acabi la tercera presentació i no més enllà del 15 de desembre.
Setè. Criteris d’adjudicació
Els criteris objectius de valoració seran els que apareixen en el següent quadre:
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament (objectius):
Criteris / subcriteris
1.- Preu
2.- Elements audiovisuals (mínim
de 80”) a part de la pantalla
obligatòria
- una pantalla
- dos pantalles
- més de 3 pantalles
3.- Prestacions addicionals:
- Creació de la plantilla html
per la convocatòria
- Creació i impressió de la
plantilla del menú

Punts (%)
35%

5%
7,5
10%
2,5%
2,5%

Criteris d’adjudicació la valoració dels quals depenguin d’un judici de valor
(subjectius):
Criteris / subcriteris
1.- Creativitat i disseny del projecte

Punts (%)
30%
5

2.Conceptualització
de
la
campanya publicitària i altres
3.Utilització
de
materials
sostenibles i reciclables

15%
5%

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament (objectius):
Criteri 1. Preu
La oferta més econòmica obtindrà el màxim de puntuació, i per a la resta es disminuirà
la puntuació proporcionalment a l’augment de les respectives ofertes.
S’utilitzarà la fórmula següent:
oferta més baixa X punts del preu
---------------------------------------- = puntuació
oferta que es puntua
Criteri 2.- Elements audiovisuals (mínim de 80”) a part de la pantalla obligatòria

-

una pantalla
dos pantalles
més de 3 pantalles

Criteri 3.- Prestacions addicionals
 Creació de la plantilla html per la convocatòria
 Creació i impressió de la plantilla del menú

Es puntuarà el fet de realitzar-ho o no
Criteris d’adjudicació la valoració dels quals depenguin d’un judici de valor
(subjectius):
Criteri 1 Creativitat i disseny del projecte: es valorarà aquell projecte que ens ofereixi
una presentació:
-

innovadora, amb formats diferents, no recurrents
dinàmica, que hi hagi un fil conductor on els assistents se sentin còmodes i
experiencial per que provin i tastin la nostra cultura i la nostra manera de fer i
de ser.

Criteri 2 Conceptualització de la campanya publicitària i altres elements i eines de
l’ACT: es valorarà la inclusió dins del projecte dels elements ja creats de l’ACT: quiz,
vídeo La Ruta de l’Atzar, videojoc i vídeos de Dalí i Gaudí.
Criteri 3 Utilització de materials sostenibles i reciclables
Es valora el següent
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 Utilitzar elements de fàcil muntatge i desmuntatge, reciclables i plegables per
tal de minimitzar els impactes ambientals. L’empresa ha de presentar
una declaració responsable comprometent-se a complir el criteri. El control
del compliment serà realitzat per l’òrgan de contractació


Evitar l’ús de moquetes, o en cas que siguin imprescindibles, utilitzar materials
ambientalment més correctes com plàstics reciclats i reciclables, o cel·lulosa o
altres materials biodegradables, i sense adhesius. L’empresa ha de presentar
una declaració responsable comprometent-se a complir el criteri. El control del
compliment serà realitzat per l’òrgan de contractació
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