
En data 9 de maig de 2012 el Consell d’Administració de l’Organisme Autònom IMAF Inca va aprovar el plec  
de  clàusules  administratives  particulars  i  les  prescripcions  tècniques  per  l’adjudicació  del  contracte  de 
serveis mitjançant procediment obert i urgent per la prestació del servei de monitors/tècnics del programa 
esportiueig, havent-se publicat l’anunci de licitació en el perfil  del contractant i en el Butlletí Oficial de la  
Comunitat  Autònoma  núm.  68  de  data  12  de  maig  de  2012,  i  finalitzat  el  termini  de  presentació  de 
proposicions en data 25 de maig de 2012.

Atès que segons consta a l’informe emès pel funcionari encarregat del Registre General de l’Ajuntament 
d’Inca no s’ha presentat cap proposició per la prestació del contracte de serveis;

Vist l’establert a l’article 170 c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el  
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, on s’estableix que, “los contratos que celebren las  
Administraciones Públicas podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado en los siguientes casos:
c) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado ninguna 
oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones iniciales del contrato no 
se modifiquen sustancialmente...”.

Per tot l’exposat i atès l’estabert al text refòs de la Llei de Contractes es sotmet a la consideració del Consell  
d’Administració les següents propostes d’acord:

Primer.-  Declarar  desert  el  procediment  obert  i  urgent  per  l’adjudicació  del  contracte  de serveis  per  la 
prestació del servei de monitors/tècnics del programa esportiueig.
Segon.- Aprovar l’adjudicació mitjançant procediment negociat i sense publicitat del contracte de serveis per 
la prestació del servei de monitors/tècnics del programa esportiueig.
Tercer.-  Convidar  les  empreses  que  seguidament  es  relacionen  per  a  la  presentació  de  propostes, 
assenyalant dia 8 de juny de 2012 a les 14 hores com a data final per a la presentació de les ofertes:

— Sports Leisure & Life SL.
— Salvament Aquàtic de les Illes Balears, SL
— Instec Esport, SL.

Inca, 28 de maig de 2012

El vicepresident del Consell d'Admó
Andreu Gili Vizcaíno
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INFORME JURÍDIC

Vist l’expedient de contractació i plec de condicions al qual fa referència l’anterior proposta, considerant els  
preceptes  legals  que  resulten  d’aplicació,  es  considera  que  s’ajusta  a dret,  per  la  qual  cosa  s’informa 
favorablement.

Inca, 28 de maig de 2012

El secretari,
Guillem Corró Truyol

INFORME DE LA INTERVENTORA DE FONS

Vist l'expedient de contractació i el plec de condicions esmentat, sí existeix crèdit suficient a la partida 341 
22611 del vigent pressupost de l'OA IMAF referit a l'exercici de 2012, per atendre la despesa de la quantitat 
de 58.130,22 €

Inca, 28 de maig de 2012
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