
Considerada la necessitat d’executar el projecte de contracte d'obres per dur a terme 
el  projecte de neteja i  pavimentació asfàltica de camins rurals que estan en mal 
estat, dins el pressupost 2012;

Redactat  aquest  projecte  per  l’arquitecte  tècnic  municipal,  sr.  Tomeu  Ramon,  i  
replantejat favorablement en data 16 d’octubre de 2012, tal com consta a l’expedient;

Se  sotmeten  a  la  consideració  de  la  Junta  de  Govern  les  següents  propostes 
d’acord: 

1r.- Aprovar el projecte tècnic de contracte d'obres per dur a terme el projecte de 
neteja i pavimentació asfàltica de camins rurals 2012, i que ascendeix a la quantitat 
de 124.467,22 euros, sense IVA, redactat per l’arquitecte tècnic municipal i aprovar 
l’estudi bàsic de seguretat i salut.
 
2n.-  Aprovar el  plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 
d’aquestes obres.

3r.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació  i  disposar  l’obertura  del  procediment 
d’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de 
l’esmentat  projecte  de  conformitat  amb  els  plecs  de  condicions 
economicoadministratives particulars que s’aproven en aquest acte.

4t.- Convidar les empreses que seguidament es relacionen per a la presentació de 
propostes, assenyalant dia 2 de novembre de 2012 a les 14 hores com a data final 
per a la presentació de les ofertes:

- VIAS Y OBRAS PUBLICAS, SA
- AMER E HIJOS, SA
- OBRAS Y PAVIMENTACIONS MAN, SA

5t.-  Condicionar  l’adjudicació  del  contracte  a  l’existència  de  crèdit  mitjançant 
l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació nº 6/2012.

Inca, 16 d'octubre de 2012
El regidor d’Urbanisme
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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, amb la salvetat de que no 
es podrà adjudicar fins que consti l’existència de crèdit.

Inca, 16 d'octubre de 2012

El secretari 

Sign. Guillem Corró Truyol
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