
PROPOSTA DE BATLIA

Tramitat el corresponent expedient per a l’adjudicació de la concessió demanial 
privativa de l’ús dels aparcaments a l’edifici del mercat cobert publicat en el 
BOIB núm. 128 de 27 d’agost de 2011, en el Plenari celebrat en data 25 de 
novembre de 2011 es va declarar vàlida la licitació per l’adjudicació de la 
concessió demanial privativa de l’ús dels aparcaments a l’edifici del mercat 
cobert i per termini d’un any i mitjançant pagament mensual de cànon, es varen 
adjudicar les concessions d’aparcaments als interessats que varen solicitar-ho.

En la clàusula setena del plec ecònomico-administratiu s’estableix “17. Les 
persones que havent presentat la seva sol·licitud no hagin pogut obtenir un 
aparcament passaran a formar la llista d’espera, adjudicant-se per ordre 
d’aquell sorteig. Les persones que en posterioritat al procediment de licitació 
presentin sol·licitud s’incorporaran a la llista d’espera , i se’ls adjudicaran els 
aparcaments per ordre cronològic de presentació de la seva proposta.

18. Per l’adjudicació d’aquestes concessions serà competent la Junta de 
Govern Municipal.”

Fins a la data i atès que no s’havien adjudicat la totalitat de les concessions 
amb les anteriors normes s’han anat presentat les següents sol·licituds; en data 
2 de desembre de 2011 (registre d’entrada núm. 14.399) el Sr. Mateu Martorell 
Ramis va presentar instància sol·licitant la concessió d’un aparcament 
assenyalat amb el número 415 i en data 14 de desembre de 2011 (registre 
d’entrada núm. 14.830) el Sr. Joan Abrines Bibiloni va presentar instància 
sol·licitant l’aparcament assenyalat amb el núm 413.

Vist els anteriors tràmits, s’acorda elevar a la consideració de la Junta de 
Govern les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.- Adjudicar 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 al Sr. Mateu Martorell Ramis del aparcament 
núm. 415 i al Sr. Joan Abrines Bibiloni del aparcament núm. 413, sota les 
següents condicions:

a. Condicions econòmiques: els adjudicataris hauran de pagar a l’Ajuntament 
d’Inca en concepte de cànon econòmic mensual la quantitat de 75 euros per 
cada un dels aparcaments.
b. 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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Aquest es el parer del qui subscriu, no obstant, haurà d’ésser la Junta de 
Govern amb el seu superior qui acordarà el més adient als interessos 
municipals.

Inca, 20 de desembre de 2011.
EL BATLE,

Sgt. Rafel Torres Gómez.
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