
En data 11 de setembre de 2012, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca va aprovar el plec de 
clàusules economicoadministratives que ha de regir el procediment obert per a adjudicar el contracte 
de serveis consistent en l’organitzar la celebració de les tres fires d’Inca, publicant-se la licitació en el 
BOIB núm. 1115, de data4 d’agost de 2012, així com també en el perfil del contractant.

En data 19 de setembre de 2012, la mesa de contractació va procedir a l’obertura de la documentació  
presentada  per  la  única  empresa  licitadora,  Pegasus  Mercados  Temàticos.  aquesta  empresa  va 
presentar  la  documentació  en  un  sol  sobre,  però  vist  que  és  la  única  empresa,  la  mesa  de  
contractació acorda l’obertura del sobre per facilitar l’adjudicació dins un procediment obert abans de 
declarar desert el concurs i acudir a un procediment negociat. Una vegada obert el sobre resulta que 
Pegasus Mercados Temàticos no acredita els requisits de capacitat ni solvència i a més dins el mateix 
sobre,  també hi  ha inclòs l’oferta econòmica sense cap tancament que garanteixi  el  secret  de la 
proposició. Aquesta oferta conté una proposta econòmica que incompleix el plec de condicions en 
quant a que manifesta que no assumirà determinades obligacions que disposa el plec de condicions 
com a d’obligat compliment per el adjudicatari. Una vegada analitzada la documentació presentada, i 
vist  que  conté  defectes  no  esmenables  la  mesa  de  contractació  acorda  elevar  a  l’òrgan  de 
contractació proposta per l’exclusió de l’empresa i declarar desert el concurs.

Vist que el text refús de la llei de contractes del sector públic (art. 170, lletra c) estableix que en 
aquest cas es pot adjudicar el contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat però sense 
variar substancialment les condicions inicials del plec, es sotmeten a la consideració de la Junta de 
Govern les següents PROPOSTES D’ACORD:

Primer.- Aprovar l’exclusió de l’empresa Pegasus Mercados Temàticos del procediment d’adjudicació 
per les causes exposades anteriorment, i declarar deserta la licitació mitjançant procediment obert per 
a adjudicar el contracte de serveis consistent en l’organitzar la celebració de les tres fires d’Inca.

Segon.- Disposar l’obertura del  procediment d’adjudicació,  mitjançant procediment negociat  sense 
publicitat per a l’adjudicació de l’esmentat servei de conformitat amb els mateixos plecs de condicions 
economicoadministratives  particulars  que  regien  el  procediment  obert  per  l’adjudicació  d’aquest 
servei, i sense que les empreses a les seves ofertes puguin variar substancialment les condicions del 
plec.

Tercer.- Convidar les empreses que seguidament es relacionen per a la presentació de propostes, 
assenyalant dia 28 de setembre de 2012 a les 14 hores com a data final per a la presentació de les 
ofertes:

- Mil ideas mil eventos
- Pegasus Mercados Temàticos
- Associació d’artesans per fires i mercats. 

Quart.- Publicar aquesta convidada en el perfil del contractista per que es puguin presentar aquelles 
empreses interessades encara que no hagin estat convidades.

Inca, 19 de setembre de 2012

El regidor de participació ciutadana, festes patronals, fires i Dijous Bo.

Sign. José Pastor Espada
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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, 19 de setembre de 2012

El Secretari Accidental

Sign. Guillem Corró Truyol
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