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PROPOSTA DE LA BATLIA 
 
I.- Tradicionalment l’Ajuntament ha considerat la conveniència de mantenir una 
concessió demanial d’espais públics per la instal·lació d’elements susceptibles 
d’explotació publicitària. Amb aquesta concessió s’aconsegueixen diversos 
objectius, per una part amb els elements es dóna protecció als vianants i també 
informació, es contribueix a un embelliment urbà, es coadjuva a la promoció 
comercial  i també s’obtenen uns ingressos municipals. Per aquests motius es 
considera convenient i necessària aquesta concessió. 
 
II.- Havent arribat a la seva finalització l’anterior concessió, per part dels serveis 
tècnics s’ha elaborat el corresponent projecte d’explotació, per la qual cosa, vist 
els informes que consten a l’expedient, es sotmeten a la consideració de la 
Junta de Govern les següents propostes d’acord: 
 
PRIMERA.- Aprovar el projecte de concessió demanial de l’ocupació privativa 
d’espais públics del sòl urbà del terme municipal d’Inca per la seva explotació 
publicitària, mitjançant la instal·lació d’elements publicitaris; projecte que, de 
conformitat amb el que disposa l’art. 86 del Reglament de Béns de les Entitats 
Locals, consta dels següents documents, els quals també s’aproven: 
 

- La present memòria-proposta. 
- Informe tècnic de valoració del domini públic. 
- El plec de prescripcions tècniques. 
- Ple de condicions econòmico-administratives que ha de regir la 

concessió, junt amb els informes que formen part de l'expedient de 
contractació, i que són els següents: necessitat de la contractació 
que consta a la present Memòria, informe sobre els criteris 
d’adjudicació, informe sobre la solvència exigible, informe general de 
contractació. 

 
TERCERA.- Sotmetre l'anterior projecte de concessió a informació pública pel 
termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’art. 87.4 del 
Reglament de Béns. 

 
QUARTA.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió, amb els 
corresponents plecs de condicions anteriorment aprovats. 
 
QUINTA.- Iniciar aquest expedient de contractació, amb publicació a la 
plataforma de contractació. 

 
Inca, 19 d’octubre de 2018 
EL BATLE 
 
 
 
Sgt. Virgilio Moreno Sarrió 


