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 : 59.500,00€ (IVA no inclòs)

Justificació de la necessitat de contractar
Objecte del contracte:
Realització dels serveis de gestió i assistència per la realització d’un viatge denominat
Roadshow Sud-Amèrica, que tindrà lloc a les ciutats de Rio de Janeiro, Buenos Aires i Santiago
de Xile, per portar a terme un programa de trobades comercials i esdeveniments
promocionals de Catalunya com a destinació turística.
Aquest viatge forma part de l’estratègia de màrqueting en mercats llunyans i està aprovat en
el Pla d’Accions i Objectius 2019 de l’Agència Catalana de Turisme.
Aquest viatge està obert a la participació d’ empreses del sector turístic català i es portarà a
terme del 25 al 29 de març de 2019.
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Els principals objectius del Roadshow Sud-Amèrica són:
-

Treballar en un mercat amb un alt potencial de creixement i amb una despesa mitjana
per dia de les més elevades dels mercats emissors de turisme.

-

Presentar Catalunya com a destinació de turisme de primer nivell, tot reforçant el
posicionament de la marca.

-

Presentar Catalunya amb la marca Barcelona aprofitant el bon posicionament de
Barcelona.

-

Crear una plataforma de suport a la comercialització per les empreses del sector
turístic de Catalunya, oferint el paraigües de Catalunya i Barcelona.

-

Presentar al mercat experiències úniques i exclusives en tot el territori català i fora de
la temporada alta, contribuint així a la desestacionalització i al equilibri territorial.

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 el Pla d’Accions de Màrqueting i Promoció als
mercats emissors de turisme.
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.
Es per això que en els mercats de llarga distància s’ha definit una tipologia d’acció
denominada Roadshows o Missions empresarials i comercials, que permeten aglutinar el
Branding i el suport a la comercialització a les empreses del sector turístic.
Anualment es planifica, en funció de la situació dels mercats, els Roadshows i/o Missions
Comercials a Mercats Llunyans per incorporar-ho en el Pla d’Accions i Objectius (PAO) anual.
Per la realització d’aquesta tipologia d’accions, és necessari comptar amb els serveis d’una
agència/DMC donat que existeix un multiservei en gestió i reserves d’hotels i venues.

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
Bitllets d’avió

Descripció
Bitllets d’avió per l’equip de l’ACT en els desplaçaments:
BCN – RIO DE JANEIRO – BUENOS AIRES – SANTIAGO DE XILE –
BCN
- David Font, director general
-

Maria Pons, directora mercats internacionals

-

Paula Dalmau, tècnica mercats internacionals

SAO PAULO - RIO DE JANEIRO – BUENOS AIRES – SANTIAGO
DE XILE – SAO PAULO
- Joan Romero, director oficina Sao Paulo de l’ACT
-

Gabriel Cruz, tècnic oficina Sao Paulo de l’ACT

Servei de transport

Autocar per traslladar de cada aeroport als hotels corresponents i
al inrevés per tot el grup d’empreses.

Allotjament

Habitacions per allotjament de l’equip de l’ACT (5 pax):
- David Font, director general
-

Maria Pons, directora mercats internacionals

-

Joan Romero, director oficina Sao Paulo de l’ACT

-

Paula Dalmau, tècnica de mercats internacionals

-

Gabriel Cruz, tècnic oficina Sao Paulo de l’ACT

Hotel Prodigy Santos Dumont (3 nits, 5 pax)
Check-in: 25/03
Check-out: 26/03
Hotel Icon Puerto Madero (2 nits, 5 pax)
Check-in: 26/03
Check-out: 28/03
Hotel W Santiago de Xile (1 nits, 5 pax)
Check-in: 28/03
Check-out: 29/03
Sales / Venues

Sales per la celebració de les presentacions, workshops B2B, i
reunions empresarials:
- Dilluns 25/03 – Hotel Prodigy Santos Dumont
Sala per Learning Session (matí) – 15 pax aprox
Sala per presentació + Workshop + cocktail-networking
(tarda) – 70 pax
-

Dimarts 26/03 – Hotel Prodigy Santos Dumont
Sala per Learning Session (matí) - 15 pax aprox

-

Dimecres 27/03 – Hotel Icon Puerto Madero
Sala per Learning Session (matí) – 15 pax
Sala per presentació + Workshop + cocktail-networking
(tarda) – 70 pax

-

Dijous 28/03 – Hotel Icon Puerto Madero
Sala per Learning Session (tarda) – 15 pax

-

Divendres 29/03 – Hotel W Santiago de Xile
Sala per presentació + Workshop + cocktail-networking
(matí) – 70 pax

Càterings vinculats als actes

Equips d’àudio

Actes comercials amb les empreses catalanes que es desplaçaran
i els operadors del mercat:
- Learning Session Rio de Janeiro I – 15 pax
-

Learning Session Rio de Janeiro II – 15 pax

-

Cocktail-networking Rio de Janeiro – 70 pax

-

Learning Session Buenos Aires – 15 pax

-

Cocktail-networking Buenos Aires – 70 pax

-

Learning Session Santiago de Xile – 15 pax

-

Cocktail-networking Santiago de Xile – 70 pax

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 d’assistents detallats en el quadre
anterior, i és de 59.500,00€ + 5.950,00€ d’IVA, que fa un total de 65.450,00€.

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 27 de febrer al 31 de març 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 21 de gener 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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