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Acta d’esmena de defectes o omissions del sobre A relatiu al “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA” del 
procediment per a la contractació del servei per a desenvolupar la creativitat i compra d’espais de 
publicitat i venda, per a l’execució de la campanya d’imatge i comunicació de Palma per a la temporada 
mitjana-baixa 2020-21 (Exp. PRO 20 022). 
 
Data: 02 d’octubre de 2020 
Hora: 10.30 h  
Lloc: Fundació Turisme Palma 365 
Expedient: PRO 19 032 
 
I.- De conformitat amb l’article 21 del Reial Decret 871/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, es constitueix la Mesa de 
contractació amb la presència dels membres designats a l’efecte per l’òrgan de contractació de la Fundació 
Turisme Palma 365, següents:  
 
President: 
 
Pedro Homar, director gerent de la Fundació Turisme Palma 365. 
 
Vocals:    
 
Agustín Quintanilla Torres, tècnic d’administració de la Fundació Turisme Palma 365. 
Marta Escudero Díaz-Madroñero, tècnica d’informació turística de la Fundació Turisme Palma 365. 
Miguel Ruano Martínez, tècnic de promoció turística de la Fundació Turisme Palma 365. 
Mònica Chércoles Rivero, tècnica jurídic-administrativa de la Fundació Turisme Palma 365. 
 
Secretària:   
 
Mónica Chércoles Rivero.- Tècnica jurídic-administrativa de la Fundació Turisme Palma  365. 
 
Per tant, s’entén vàlidament constituïda la Mesa de contractació i es pot desenvolupar l’acte de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
II.- En data 25 de setembre de 2020 es comunicà mitjançant correu electrònic a l’empresa licitadora 
VRANDED IBÉRICA, S.L., en relació al procediment per a la contractació del servei per a desenvolupar la 
creativitat i compra d’espais de publicitat i venda, per a l’execució de la campanya d’imatge i comunicació 
de Palma per a la temporada mitjana-baixa 2020-21 (Exp. PRO 20 022), la concessió de 2 dies hàbils per 
esmenar la documentació que es va presentar amb defectes o omissions. 
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III.- Finalitzat el termini concedit per les esmenes i vista la documentació presentada, la mesa de 
contractació acorda, per unanimitat:  
 
PRIMER.- Admetre, perquè ha esmenat la documentació requerida, al següent licitador:   
 

- VRANDED IBÉRICA, S.L. 
 
I no havent més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, a les 10.50 hores, i es signa la present acta, 
donant, com a Secretària, fe de la mateixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mónica Chércoles Rivero  Pedro Homar Oliver 
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