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DDeeppaarrttaammeenntt  eemmiissssoorr::  Secretaria 
PPrroocceeddiimmeenntt::  Cont. Concessió demanial 
NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  CCOD2011/000165 
AAssssuummppttee::  Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació de la 

concessió demanial privativa de l’ús dels aparcaments a l’edifici  
del mercat cobert.  

 
Amb reserva dels termes en que resulti aprovada l’acta de la sessió ordinària, advertència 
que es realitza en compliment del art. 206 del RD 2.568/1986, de 28 de novembre, el Ple de 
l’Ajuntament d’Inca, a la seva sessió de dia 25 de novembre de 2011 va aprovar el següent 
acord: 
 
“En data 24 d’octubre de 2011 la mesa de contractació va procedir a celebrar el sorteig per 
determinar l’ordre de preferència en l’elecció dels aparcaments tant pel que fa a la ubicació 
com a la seva categoria, donant com a resultat les lletres “PO”, per la qual cosa la mesa 
acordà citar, per l’ordre de preferència establert a cada un dels interessats perquè fessin 
l’elecció, resultant que el Col·legi de Sant Vicenç de Paül escollir l’aparcament núm. 441, la 
Sra. Francisca Campaner escollir el núm. 418, l’entitat Engel & Völkers escollir el núm. 410, i 
el sr.  Ramon Gordon José els aparcaments assenyalats amb els números 437 i 438. 
 
En data 21 de novembre de 2011, i una vegada els interessats s’han manifestat la seva 
elecció, la mesa de contractació va formular proposta d’adjudicació de la concessió del 
l’aparcament assenyalat amb el núm. 441 a favor del Col·legi de Sant Vicenç de Paül,  
l’aparcament assenyalat amb el núm. 418 a favor la Sra. Francisca Campaner, l’aparcament 
assenyalat amb el núm. 410 a favor de l’entitat Engel & Völkers, i els aparcaments 
assenyalats amb el núm.437 i 438 a favor del Sr. Ramon Gordon José. 
 
Havent acreditat el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social, 
procedeix l’adjudicació, per la qual cosa se sotmeten a la consideració del Ple les següents 
PROPOSTES D’ACORD: 
 
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació la concessió 
demanial privativa de l’ús dels aparcaments a l’edifici del mercat cobert per termini d’un any 
prorrogable i mitjançant pagament mensual de cànon i en conseqüència aprovar 
l’adjudicació de la concessió dels aparcaments assenyalats amb els núm. 441, 418, 410, 
437 i 438 al Col·legi de Sant Vicenç de Paül, a la sra. Francisca Campaner, a l’entitat Engel 
& Völkers, i al Sr. Ramon Gordon José respectivament, sota les següents condicions: 
 

1.- Condicions econòmiques: els adjudicataris hauran de pagar a l’ajuntament en 
concepte de cànon econòmic mensual la quantitat de 75 euros per cada un dels 
aparcaments. 

 
2.- Altres condicions: els adjudicataris hauran de complir les obligacions 
assenyalades en el plec que regeix el procediment d’adjudicació de la present 
concessió i aquelles establertes en la normativa d’aplicació.  

 
SEGON.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractista. 
 
TERCER.- Facultar al Batle- president per a la signatura del contracte.” 
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El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el plec de 
condicions i l’art.137 de l’LCSP. 
 
Inca, 1 de desembre de 2011 
El batle-president 
 
 
 
 
 
Sign. Rafel Torres Gómez 
 
 
 
 


