RESOLUCIÓ PER DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT CORRESPONENT AL
CONTRACTE BASAT DE SERVEIS DE GESTIÓ I ASSISTÈNCIA PER LA
REALITZACIÓ D’UN VIATGE DENOMINAT ROADSHOW ÀSIA

Expedient núm.: ACT-2019-0178
I - FETS
Primer.- En data 25 de març de 2019 es va iniciar l'expedient de contractació núm. ACT2019-00178, relatiu al contracte de serveis de gestió i assistència per la realització d’un
viatge denominat Roadshow Àsia, que tindrà lloc a les ciutats de Tòkio, Osaka i Seül, per
portar a terme un programa de trobades comercials i esdeveniments promocionals de
Catalunya com a destinació turística, del 25 al 29 de novembre de 2019.
Segon.- L’Acord marc per la prestació del servei de gestió i assistència en viatges Exp.
CCS 2017 75, en la seva clàusula 33.1 estableix que en el cas que el valor estimat de
l’encàrrec sigui igual o superior a 60.000,00 euros es demanarà oferta, com a mínim, a tres
de les empreses adjudicatàries de l’Acord marc i les parts hauran de determinar per escrit
els termes i les condicions concretes dels serveis objecte de l’encàrrec.
Tercer.- En data 17 d’abril de 2019 es va convidar a les empreses adjudicatàries de l’Acord
Marc esmentat següents: Atlanta Agencia de Viajes, SA; Bestours, SA; Corporacion Travel
Partners, SA; i Integración Agencia de Viajes, SA, i es va concedir un termini per a la
presentació de les ofertes fins a les 14 hores del dia 2 de maig de 2019.
Posteriorment, es va detectar una errada material en la fórmula d’un criteri d’adjudicació i
es va procedir a rectificar l’errada, comunicar-ho a les empreses i ampliar el termini de
presentació d’ofertes fins al dia 7 de maig de 2019.
Quart.- Esgotat el termini per a la presentació d’ofertes únicament es va presentar, dins del
termini previst, l’empresa Atlanta Agencia de Viajes, SA.
Cinquè.- En data 16 de maig de 2019, la Directora de Mercats Internacionals de l’Agència
Catalana de Turisme va emetre un informe tècnic de valoració de l’oferta presentada que
consta a l’expedient on indica que l’oferta econòmica presentada per de l’empresa Atlanta
Agencia de Viajes, SA, inclou una comissió superior a la que va presentar en l’oferta a
l’Acord Marc, per la prestació dels serveis de gestió i assistència en viatges.
Conseqüentment, va proposar declarar desert el procediment la licitació i elevar la proposta
a l’òrgan de contractació, ja que l’única empresa que havia presentat oferta no havia estat
admesa pels motius esmentats anteriorment.
II – FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Pel què fa al règim transitori dels expedients iniciats i contractes adjudicats amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP
en endavant), l’apartat cinquè de la disposició transitòria primera de la mateixa disposa que
“Els contractes basats en acords marc o en sistemes dinàmics d'adquisició es regiran per la
normativa aplicable a aquests”.
Segon.- Que l’Acord marc per la prestació del servei de gestió i assistència en viatges
(Expedient : CCS 2017 75), es regeix pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
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novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara
endavant TRLCSP).
Tercer.- L’article 151.3 del TRLCSP estableix que “Una licitació no es pot declarar deserta
quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin
en el plec”.
Dins del termini de presentació d’ofertes, només l’empresa Atlanta Agencia de Viajes, SA, va
presentar ofertes per al procediment que té per objecte la contractació dels serveis de gestió
i assistència per la realització d’un viatge denominat Roadshow Àsia, que tindrà lloc a les
ciutats de Tòkio, Osaka i Seül, per portar a terme un programa de trobades comercials i
esdeveniments promocionals de Catalunya com a destinació turística, del 25 al 29 de
novembre de 2019. Aquest empresa es va haver d’excloure i no queda cap altre oferta o
proposició.
Quart.- Pel què fa a la possibilitat d’interposar recurs especial en matèria de contractació,
l’apartat quart de la disposició transitòria primera de la LCSP disposa que “En els
expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es pot
interposar el recurs que preveu l’article 44 contra actes susceptibles de ser recorreguts en
aquesta via, sempre que s’hagin dictat amb posterioritat a la seva entrada en vigor”.
Cinquè.- D’acord amb l’article 44 i següents de la LCSP, i la disposició addicional quarta de
la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de
Catalunya, quant a la possibilitat d’interposar recurs especial en matèria de contractació i
l’òrgan competent per resoldre’l.
Sisè.- Pel què fa a la competència, els articles 10.2.g) i 18.2 de la Llei 15/2007, del 5 de
desembre, de l’Agència Catalana de Turisme, i els articles 13.2.g) i 21.2 del Decret
192/2009, de 9 de desembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme,
disposen que l’òrgan de contractació de l’Agència Catalana de Turisme és el director o
directora.

Per tot això,

RESOLC:

1. Declarar desert el procediment que té per objecte la contractació dels serveis de
gestió i assistència per la realització d’un viatge denominat Roadshow Àsia, que
tindrà lloc a les ciutats de Tòkio, Osaka i Seül, per portar a terme un programa de
trobades comercials i esdeveniments promocionals de Catalunya com a destinació
turística, del 25 al 29 de novembre de 2019 (expedient núm. ACT-2019-00178) pels
motius expressats.
2. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de
procediment administratiu i publicar-la en el perfil de contractant de l’Agència
Catalana de Turisme.

El director
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