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INFORME DE NECESSITAT /  
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

Exp. PO 2020/03 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS I NO DIVISIÓ EN LOTS 

 

Na Alba Lajusticia, en qualitat de coordinadora del Observatori de Turisme a Barcelona, 

mitjançant el present document,  

INFORMA 

 

- Que l’enquesta als turistes a la destinació Barcelona (ciutat i regió) 2021, és una eina clau per 

a l’activitat de l’Observatori, per tal de disposar del perfil, hàbits, i opinió dels turistes que 

visiten Barcelona (ciutat i resta de província) amb relació a aquesta visita.    

- Així mateix, cal considerar que l’enquesta a Turistes a la destinació Barcelona forma part del 

Pla Anual d’Actuació Estadística de l’IDESCAT. 

- El Pla Estadístic de Catalunya dóna a l'activitat estadística la categoria d’Estadística Oficial, 

d’acord amb la declaració del Parlament de Catalunya "d'estadística d'interès públic". 

- Per la prestació de les tasques objecte d’aquest contracte s’ha de comptar amb un equip 

especialista en la realització d’enquestes (execució, control i supervisió) i amb coneixements 

específics en estadística. Consorci Turisme de Barcelona no disposa dels recursos humans i 

tècnics necessaris per dur a terme la correcte execució de les tasques objecte de la 

contractació. 

- El tractament estadístic de les enquestes resultants del treball de camp s’ha de consolidar en 

una única base de dades homogènia per la qual cosa no és possible la seva divisió en lots. 

- Que el Consorci de Turisme de Barcelona, com a ens del sector públic es troba subjecte a les 

Instruccions Internes de Contractació de data 10 de desembre de 2018, modificades en data 

9 de desembre de 2019, en virtut del que es determina a l’article 321 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

- Que d’acord amb l’anterior punt, per tal d’obtenir el servei indicat és necessari l’inici del 

procediment de contractació pública corresponent. 

 

Per tot l’exposat, es proposa a l’òrgan de contractació el que segueix,  

 

Primer.- Informar a l’òrgan de contractació que no és possible el desenvolupament de l’objecte 

del contracte amb mitjans propis, essent necessària l’externalització per una correcta execució 

d’aquest servei.   

 

Segon.- Proposar a l’òrgan de contractació l’inici d’un expedient de contractació i la publicació 

d’un nou procediment de licitació per a la correcta execució del contracte. 

 

I per a que així consti, signo el present document,  

 

  

 

Sra. Alba Lajusticia 
Coordinadora de l’OTB 

A Barcelona, 21 setembre de 2020 


