
 

RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY, MAQUETACIÓ, CREACIÓ DE CONTINGUTS I IMPRESSIONS DE LA GUIA 
TURÍSTICA DE REFERÈNCIA DE LA CIUTAT: PALMA, DESTINO URBANO. EXP INN 19 005 – LOT 2: 
IMPRESSIONS DE LES PECES DEL LOT 1 
 
Antecedents:  
 
I. La Comissió Executiva de la Fundació Turisme Palma de 365 (FTP365), en sessió ordinària de dia 29 de 

novembre de 2019 aprovà la següent proposta: 
 

1. Aprovar els plecs per a la contractació del servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació 

de continguts i impressió de la guia turística de referència de la ciutat “Palma, destinació urbana” 

(Exp. INN 19 005), mitjançant un procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i 

tramitació ordinària i facultar a la presidenta de la Comissió Executiva per a prosseguir amb les 

gestions i els tràmits necessaris per l’adjudicació d’aquest procediment de contractació. 

 
II. El 20 de novembre de 2019  es publicà al perfil del contractant de la Fundació Turisme Palma 365 

l’anunci de licitació del servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i 
impressions de la guia turística de referència de la ciutat: Palma, destinació urbana. Exp. INN 19 005 – 
LOT 1 i 2. 

 
III. Durant el període de presentació de les ofertes es presentaren les següents ofertes: 

 

LOT 1: Conceptualització, disseny, maquetació i creació de continguts de la guia turística de referència 

de la ciutat “Palma, destinació urbana”: 

 

1. MANDARINA BRAND SOCIETY, S.L., registrada el 20 de desembre de 2019 amb el núm. 
378-379/2019. 

2. STAY CREATIVE, S.L. registrada el 20 de desembre de 2019 amb el núm. 380/2019 

 

LOT 2: Impressió de les peces del LOT 1: 

 

No es presenta cap licitador. 

 

 
Fonaments de dret 
 

 

1. En l’art. 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, s’estableix que correspon a la Mesa de 

Contractació o a l’òrgan de contractació classificar les proposicions presentades d’acord amb els criteris 

que s’han establert en els plecs. 

 

2. D’acord amb l’art. 25 dels estatuts de l’FTPM 365, la Comissió Executiva és l’òrgan amb competència 

per a aprovar l’autorització i disposició de la despesa i la concertació d’operacions de crèdit, així com 

l’aprovació de contractes, l’import dels quals superi la quantia que s’aplica a cada moment en la 

normativa per a contractes d’adjudicació directa. 
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3. D’acord amb l’art. 27 dels estatuts de la FTPM 365, correspon a la Presidència de la Comissió Executiva, 

executar els acords que adopti la Comissió Executiva. 

 

En conseqüència, 

 

RESOLC: 
 
1. Declarar DESERTA per falta de proposicions la licitació de l’Expedient INN 19 005, LOT 2 publicada al 

perfil del contractant de la Fundació Turisme Palma 365 en data 20 de novembre de 2019 per a la 
contractació del servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i impressió de 
la guia turística de referència de la ciutat “Palma, destinació urbana”, LOT 2: Impressió de les peces del 
LOT 1. 

 
2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant. 
 
Interposició de recursos  
 
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el 

termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la notificació d’aquesta, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 

 

No obstant, l’interessat podrà optar per interposar contra aquesta mateixa resolució recurs de reposició, en el termini 

d’un mes a comptar a partir del dia següent de la seva notificació, en aquest cas no cabrà interposar el recurs 

contenciós-administratiu anteriorment citat, en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de 

reposició, de conformitat amb els articles 123 y 124 de la Lli 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici de que l’interessat pugui exercitar qualsevol altre recurs que 

estimi procedent. 

 
Palma, 1 d’abril de 2020 

 

El director gerent de la Fundació Turisme Palma 365 

  

 
Pedro Homar Oliver 


