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INFORME DE NECESSITAT I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

 

En Gianluca Cammagio, en qualitat de cap de comercialització, mitjançant el present 

document,  

 

INFORMA 

 

- Que el Consorci de Turisme de Barcelona, en tant que òrgan de promoció turística de 

la ciutat, disposa, entre d’altres, d’un espai a Plaça Catalunya, destinat al servei 

d’informació Turística.  

- Que dins d’aquesta oficina d’informació existeix un espai que actualment es troba en 

desús.  

- Que la ubicació de la citada oficina és clau per oferir diferents serveis als turistes, atès 

que es troba en ple centre de la ciutat, on arriben i surten els autobusos directes de 

l’aeroport, essent un espai amb molta potencialitat.  

- Que cada cop més, els turistes volen aprofitar l’estada fins a l’últim moment, tenint, 

en molts casos, problemes vers el seu equipatge les primeres i/o darreres hores que 

es troben a la ciutat.  

- Que una ciutat com Barcelona ha de disposar serveis de consigna per tal de permetre 

una major llibertat del turista, tant a la seva arribada com a la seva marxa.  

- Que disposem de l’espai idoni per oferir aquest servei a l’oficina de Plaça Catalunya.  

- Que si bé disposem de l’espai per poder dur a terme una correcta gestió d’aquesta 

activitat és necessari que sigui una empresa externa la que s’encarregui de la gestió 

del servei de consigna al CITB, doncs atenent a la plantilla de que disposa Turisme de 

Barcelona, no és possible prestar el servei objecte de contracte amb les garanties i 

requisits necessaris pel seu correcte desenvolupament. 

- Que atès l’objecte del contracte, essent un únic servei, es determina la no aplicació 

de la divisió del contracte 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. 
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Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 28 de la LCSP, el tècnic que subscriu el presenti 

informe, 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’elaboració i posterior publicació d’un nou 

procediment de licitació per a la correcta execució del contracte. 

 

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

 

 

 

 

Sr. Gianluca Cammagio 

Cap de Comercialització 

Consorci de Turisme de Barcelona 

 

A Barcelona, a la data que consta a la signatura digital 
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