
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM.  10
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle president
Miquel Porquer Tugores, 1r tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennassar, 2n tinent de batle
Juan Escalas Noceras, 3r tinent de batle
Antoni Serra Sastre, 4t tinent de batle

A la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 22 de febrer de 2018, es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, prèvia convocatòria i citació feta en
legal forma a l’objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent.

Presideix la sessió el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle president.

Hi són presents José Gómez de la Cruz, interventor accidental i Francesc Sabater Mulet,
secretari interí, que dóna fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 08.00 h es declara oberta essent l'hora assenyalada, i es
tracten els assumptes següents:

1. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “ADEQUACIÓ
PEATONAL DEL CARRER CREUER DE LA PLATJA DE MURO”.  

1r. Acceptar, i per tant aprovar, el pla de seguretat i salut de l’obra “Adequació peatonal del
carrer Creuer de la Platja de Muro”.

2n. Notificar el present acord a l'empresa contractista pel seu coneixement i als efectes de
què  doni  trasllat  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  la  referida  obra  a  l'autoritat  laboral
competent.

2.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  D'AGÈNCIA
D'INTERMEDIACIÓ  AMB  MITJANS  DE  COMUNICACIÓ  PER  A  LA
PUBLICACIÓ  D'ANUNCIS  OFICIALS  I  INSTITUCIONALS,  MITJANÇANT
PROCEDIMENT  NEGOCIAT  SENSE  PUBLICITAT  (EXP.  3/2018).
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  

1r.  Adjudicar  a  l’empresa  Joe  Comunicació  S.L.  el  contracte  del  servei  d'agència
d'intermediació  amb  mitjans  de  comunicació  per  a  la  publicació  d'anuncis  oficials  i
institucionals,  mitjançant  procediment  negociat  sense  publicitat,  per  ser  l’oferta
econòmicament més avantatjosa, atesos els aspectes/criteris objecte de valoració, per un
import total de 29.999,99 euros/any (24.793,38+ 5.206,61 d'IVA al 21%), amb una durada
inicial del contracte d'1 any, i de conformitat amb el plec de clàusules administratives i de
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prescripcions tècniques, així com d’acord amb la memòria tècnica de desenvolupament del
procés proposada per l’empresa adjudicatària.

2n. Requerir a l’empresa adjudicatària Joe Comunicació S.L. perquè dins el termini màxim
dels 15 dies hàbils següents al de la data de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a
formalitzar el pertinent contracte.

3r. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

4t. Facultar el Sr. batle-president per a la signatura de tots els documents necessaris per
executar el present acord.

3. EXPEDIENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 227/2017 (REDEXIS GAS S.A.).  

1r. Concedir a l’entitat Redexis Gas, S.A., representat pel Sr. Hernando Rayo Sarrias, la
llicència  d'obres  227/2017,  d’obra  civil  per  a  adequació  de  solar  on  se  situaran  les
instal·lacions  de  la  planta  de  “Gas  Natural  Licuado”  al  carrer  Doctor  Oliver,  s/núm,
cantonada carrer de Ses Costes, s/núm., d’acord amb les condicions generals.

2n. El cost provisional de les obres, es fixa en l'import de 38.579,89 €, amb la taxa pagada
de 231,48 €, i l’ICIO a pagar de 949´07 €.

3r.  Aquesta  llicència  es  dóna  condicionada  al  compliment  de  les  prescripcions  de  la
resolució, de data 29 de novembre de 2017, del conseller de Territori, Energia i Mobilitat,
autoritzant el projecte d’instal·lació de planta de GNL en el TM de Muro, la qual forma part
d’aquesta llicència, i s’adjunta còpia, i de la norma 3.2.06 del Pla General de Muro.

4t. Les obres s’hauran d’iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent al
de la notificació de la present resolució. El termini d’execució de les obres serà de 24 mesos
des de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6
mesos, o no haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la
corresponent pròrroga en aquests terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

5è. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de
les obres.

DILIGÈNCIA:  Per fer constar que han assistit el regidors José Juan Aguiló Ramis i Da-
miana Ramis Ramis.

I no havent-hi més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 08.15 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.
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