
ACTA NÚM. 7 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL DESSET DE JULIOL DE DOS MIL DESSET

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle.
Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 2na. tinenta de batle
Juan Escalas Noceras,  3r. tinent de batle 
Antoni Serra Sastre, 4t. tinent de batle
Damiana Ramis Ramis, regidora.
Maria Perelló Cladera, regidora
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 17 de juliol de 2017, es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària.

Hi són presents l’interventor accidental,  José Gómez de la Cruz, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 9’00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es
tracta el següent punt de l’ordre del dia:

1.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el ple ha estat convocat
per  l'oposició,  donada  l'actitud  del  batle  d'acabar  els  plenaris  a  les  24'00  hores.  Si
aquests  deu  o  vint  minuts  que  varem fer  el  gelat,  ho  haguessim dedicat  a  precs  i
preguntes, per ventura avui no hauríem de fer aquest ple extraordinari. Això provoca
situació de crispació, l'actitud de l'equip de govern de cara a l'oposició és tòxica.

El Sr. Rafel Gelabert demana quines actuacions s'han fetes relatives a les ocupacions a
les aceres, tal com varen demanar l'Associació Hotelera.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal el PI, diu que avui mateix comencen
noves actuacions. S'ha advertit de l'ocupació excessiva a alguns comerços.

El Sr. Rafel Gelabert demana que passarà si no es regularitza.

El Sr. Miquel Porquer diu que s'obriran expedients.

El Sr. Rafel Gelabert demana quina ordenança s'aplicarà.
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El Sr. Miquel Porquer diu que s'aplicarà la que pertoqui, ho proposaran els tècnics.

El Sr. Rafel Gelabert demana per les actuacions realitzades referent a la denúncia del
Bar Brisas de Platja de Muro.

El Sr. Miquel Porquer diu que s'han fet actuacions l'any passat i enguany. Cada vegada
s'ha personat la policia local. Es farà sonometria.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha denúncia de 14 de juny.

El Sr. Miquel Porquer diu que està en mans del TAG.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha un burofax de demanda de quantitat per rescissió
unilateral del contracte de manteniment de l'ascensor.

El  Sr.  batle  diu  que  l'Ajuntament  va  decidir  tirar  endavant  amb  l'oferta  nova  de
manteniment de tots els ascensors, fins i tot pagant la penalització.

L'interventor diu que s''ha fet un contracte menor aprovat per Junta de Govern Local. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha senyals tombades i faroles tortes a Platja de Muro,
arreu. Demana si es pot actuar.

El Sr. Miquel Porquer diu que s'està arreglant.

El Sr. Rafel Gelabert diu que s'hauria de fer a principi de temporada.

El Sr. Rafel Gelabert demana quins problemes hi ha hagut en el procediment de les
oposicions d'administratiu.

El Sr. batle diu que no n'hi ha hagut cap, que ell sàpiga. Demanarem un informe al
secretari del Tribunal.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha un escrit de dia 7 de juny d'una persona que es
funcionari de l'Ajuntament que demana quins criteris es varen seguir a l'hora de valorar
les preguntes. L'escrit diu que dues preguntes estava la resposta marcada. Generalment
hi sol haver cinc preguntes de reserva. Va fer avís al tribunal i en varen fer cas omís. No
es varen decidir actuar.

El  Sr.  batle  diu  que  no  hi  ha  cap  polític  al  tribunal.  El  tribunal  es  escollit  entre
funcionaris dels pobles veïns. Entenc que se li varen donar les seves explicacions.

El Sr. Rafel Gelabert demana quina contestació se li va donar.

El Sr. batle diu que se li farà arribar còpia del decret de contesta.

El Sr. Rafel Gelabert demana des de quan funciona el minitren turístic.

El Sr. batle diu que no funciona.
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El Sr. Rafel Gelabert demana si és normal que dia 17 de juliol no funcioni.

El Sr. batle diu que si no hi ha concessionari és normal que no funcioni.

El Sr. Rafel Gelabert diu que és un despropòsit. Dia 26 de juny es va obrir la Mesa de
contractació. L'escrit de Transports d'autorització del servei és de 3 de juny de 2016.
Heu tengut pràcticament un any. Encara s'han de contestar les al.legacions presentades.

El Sr. batle diu: si haguessis vengut a qualque taula de contractació en sabries més del
minitren.

El Sr. Rafel Gelabert diu que estam a dia 17 de juliol i el minitren no funciona. Dia 1 de
juny es torna a demanar informació a les empreses. Una empresa ja va interrompre el
procés de licitació. Quan es contestaran les al.legacions?

El Sr. batle diu que en estar contestades per part dels tècnics.

El  Sr. Rafel Gelabert demana si funcionarà aquesta temporada.

El Sr. batle diu que no ho sap.

El Sr. Rafel Gelabert, referent al tema hamaques, demana quins criteris s'han seguit a
l'hora de adjudicar el lot 1. Per què es va desestimar un licitant?

El Sr. batle diu que l'oferta de l'hamaca no era la prevista al Plec de condicions. 

El Sr. Rafel Gelabert demana quines eren les característiques de les hamaques.

El Sr. batle diu: demanarem còpia del plec i t'ho passarem.

El Sr. Rafel Gelabert llegeix les característiques de les hamaques descrites al plec.

El Sr. Rafel Gelabert demana per les hamaques de Casetes des Capellans.

El Sr. batle diu que tenen un temps per a comprar les hamaques, des del moment que
s'adjudica. Ningú de tres mil hamaques a punt de posar-les damunt la platja.

El Sr. Rafel Gelabert diu que el licitador va dir en una acta notarial que la Mesa de
Contractació  va  acordar  excloure'l  “al  no  ajustar-se  la  seva  oferta  de  l'hamaca  a
l'establert al plec de prescripcions tècniques del projecte”. Vostè es carrega tot un procés
perquè  són  “sensiblement  inferiors”.   Per  altra  banda,  a  Capellans  li  deixam fer,  i
passarem la temporada.

El Sr. Rafel Gelabert demana en quin punt està escrit que les empreses disposen d'un
cert temps per a posar les hamaques?

El secretari diu que no ho sap. Ho haurà de comprovar.
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El Sr. Rafel Gelabert diu que els agradaria saber-ho cert. Hi ha una acta notarial, per una
banda exigim coses a un lot,  excloent un licitador,  i  per altra banda a Capellans no
sabem si hi són. Les bases són les mateixes per a un lot i per a l'altre.

El Sr. Rafel Gelabert demana si es poden revisar els extintors i els BIES de l'edifici
municipal. Diu que varen demanar si s'havien esquitat les aceres.

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup muncipal CDM, diu que era insecticida. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que era un funcionari qui esquitava, va dir el dia i hora en
concret. 

El Sr. Antoni Serra diu que era un desinfectant.

El Sr. Rafel Gelabert demana com está el catàleg de camins. Em contestarà al pròxim
ple?

El Sr. Antoni Serra diu que sí.

El Sr. Rafel Gelabert demana per la factura 178/2016 de Balear de Serveis, de neteja
d'edificis culturals, de novembre, i també per la 179/2016.

El Sr. Rafel Gelabert demana pel tema de la retirada dels panells de subvencions del pla
d'obres i serveis, i de la Conselleria de Turisme. N'heu parlat?

El Sr. batle diu que qualque panell s'ha retirat.

El Sr. Rafel Gelabert demana quants d'animals recollim amb el conveni de 20.000 euros,
Diu que ja ho va demanar al mes d'abril.

El Sr. Antoni Serra diu que contestarà el tècnic per escrit abans del proper ple.

El Sr. Rafel Gelabert demana per les contestacions als recursos del tema del botellot, per
la festa de Sant Vicenç.

El Sr. batle diu que es contesta cada al.legació, el que considera el policia en qüestió.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  demana  si  es  van  acceptant  les  al.legacions.  Quina  prova  té
l'Ajuntament?

El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que la prova és la paraula
del policia.

El Sr. Rafel Gelabert demana pels contenidors del camí de Ca Ses Monges, que es varen
cremar.

El Sr. Antoni Serra diu que varen posar el que varen trobar.
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El Sr. Rafel Gelabert demana qui ha organitzat o instruït a un funcionari perquè als bars
de casetes dels Capellans s'exigeixi un socorrista.

El Sr. batle diu que ho demanaran al funcionari, i li contestaran.

El Sr. Rafel Gelabert demana si no és més fàcil fer una reunió informativa abans de la
temporada.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  demana  per  les  festes  d'enguany,  concretament  pel  tema  de
l'escenari de fi de curs del Col.legi Sant Francesc. Diu que si s'organitzàs s'evitarien
crear conflictes i situacions d'estrés.

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que l'escenari
havia d'estar muntat el dia 21 de juny, i així es va fer.

El Sr. Rafel Gelabert diu: i la banda de música va tocar en terra?

El Sr. Miquel Porquer diu que se li va demanar a la banda de música.

El Sr. Rafel Gelabert diu: si organitzam les festes sortiran més bé, i amb menys estrés.

El Sr. Rafel Gelabert diu que la petició no era de l'escenari. Es demanaven barreres i
cadires, perquè l'escenari sempre hi havia estat al mes de juny.

El Sr. Rafel Gelabert, dirigint-se al regidor José Juan Aguiló, diu: si l'Ajuntament fa
campanya de conscienciació de l'ús de tassons reciclables, no vagis amb tassó de vidre
damunt la plaça.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana què en
pensa l'equip  de  govern  de  la  situació  de  la  policia  local.  A dia  d'avui  hi  ha setze
municipals,  dos  destinats  a  platges,  cinc  en  segona  activitat.  La  UPAM  està
desmantetllada. Set policies han demanat trasllat o excedència.

El Sr. José Juan Aguiló diu que han demanat policies, i no n'hi ha. Passa igual als pobles
veïns. No hi ha policies a les Illes Balears.

El Sr. batle llegeix escrit de contestació a una petició que va fer l'equip de govern, que
diu que no hi ha cap policia local disponible a la borsa de l'EBAP.

La Sra.  Margalida Portells  demana si  tenim qualque espai  públic  amb zona WIFI a
Platja de Muro o a Muro, o si es té previst posar-ho en marxa.

El Sr.. Miquel Porquer diu que no, Es un tema complicat, tema tècnic.

La Sra. Margalida Portells demana pel tema del lloger de casetes des Capellans. S'ha fet
qualque actuació?

El Sr. Antoni Serra diu que el tema està pendent de fer un qüestionari de preguntes entre
els sotsinspector i el secretari.
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La Sra. Margalida Portells demana si s'han posat multes d'ACIRE.

El Sr. José Juan Aguiló diu que sí.

La  Sra.  Margalida  Portells  demana  si  se'ls  podria  passar  la  informació  a  final  de
temporada. Demana per la plaça de tècnic d'esports.

El secretari diu que es podria fer un contracte de serveis mentre es preparen unes bases.
En aquest cas qualque tècnic hauria de preparar un plec de prescripcions tècniques.

La Sra. Margalida Portells diu que depèn del temps que tardi en tornar. Demana per la
convocatòria de millores d'instal.lacions esportives. 

El Sr. batle diu que hi ha coses que tenim factura, la darrera és la coberta del pavelló.

La Sra. Margalida Portells demana a la regidora d'educació: quins esdeveniments s'han
fet en tot el curs escolar 2016-2017?

La Sra. Margalida M. Forteza diu que faran una redacció amb tot el que s'ha fet.

La Sra.  Margalida Portells  diu que  al  darrer  ple  va demanar  pel  tema del  carril  de
bicicletes i pel tema del boulevard. Demana si hi ha solar per a fer aparcaments al centre
de Muro.

El Sr. batle diu que l'Ajuntament disposa d'un terreny rústic. De moment no està previst.

La Sra. Margalida Portells demana pels habitatges de lloguer turístic donats d'alta.

El Sr. batle diu que no saben el número exacte, als voltants de mil. El número ho té Joan
Moragues.

El Sr. Miquel Porquer diu que dels plurifamiliars no en tenen constància.

La  Sra.  Margalida  Portells  demana  pel  tema  del  paviment  del  parc  infantil  del
Poliesportiu. Demana si es té previst arreglar el de la zona del PAC, i si es té previst el
nou parc infantil devora l'Ajuntament.

El Sr. Antoni Serra diu que està previst fer-ho. S'ha de veure com funciona el paviment
al Poliesportiu.

La  Sra.  Margalida  Portells  demana  si  es  pot  regular  l'aparcament  al  carrer  del
poliesportiu. Diu que si es pot aparcar a les dues bandes s'han de llevar les senyals.
Demana que es dinamitzin els panells informatius. Demana quantes ordenances tenim a
l'Ajuntament, quines entrades econòmiques tenim en un any. Demana quin criteri s'ha
de seguir per utilitzar una instal.lació municipal, per a fer els anniversaris. Per exemple
a la piscina.

El Sr. Antoni Serra diu que no es pot dur menjar dintre, defora sí.
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El Sr. Jaume Payeras diu que sempre s'ha fet a la piscina. Fins que vosaltres vareu tirar
aquesta pedra en l'aire, intentant ferir-me a jo. Ara resulta que ningú ho pot fer. Crec que
seria millor rectificar i deixar-ho fer. A totes les piscines dels voltants ho deixen fer. Pels
anniversaris no hi havia hagut mai cap problema.

El Sr. Antoni Serra diu que no tenien constància que s'entràs menjar dintre.

El Sr. Jaume Payeras diu: has dit que jo no tenia permís. Em vaig dirigir a les persones
que ho gestionen, em varen donar permís i fins i tot em posaren una taula. Sempre s'ha
fet. Hauries de rectificar i es pugui fer.

El Sr. Antoni Serra diu que ningú se'n hagués donat compte. Ho vares fer aquest dia per
utilitzar els castells. Hi ha uns cartells que posen que no es pot entrar menjar. La festa la
pots  fer,  però  al  recinte  defora  de  la  piscina.  Jo  he  dit  que  no  tenies  permís  de
l'Ajuntament.

El Sr. batle diu que hi ha un cartell que diu que no es pot dur menjar dins el recinte de la
piscina.

La Sra. Margalida Portells diu que ara la gent no sap a qui ha de demanar el permís.

El Sr. batle diu que entén que ho han de demanar allà, a la gent que gestiona la piscina,
sempre i quan compleixin amb la normativa.

La  Sra.  Margalida  Portells  diu  que  a  l'hivern  ho  fan  al  “hall”.  Hi  hauria  qualque
problema?

El Sr. batle diu que dins el “hall” no hi hauria d'haver cap problema.

El Sr. Miquel Porquer diu que quan es sol.licita un espai per a un castell, es demana una
declaració responsable per part del que el posa.

El Sr. Martí Siquier diu que per les formes i actitud de l'equip de govern aquest nou ple
extraordinari suposarà 2.000 euros, per no haver durat una hora més el ple ordinari.
Demana al secretari quins són els canals formals i oficials per a modificar un contracte.

El secretari diu que el canal formal és el registre d'entrada.

El Sr. Martí Siquier diu que totes les modificacions del contracte de l'escoleta s'haurien
d'haver sol.licitat mitjançant el registre d'entrada. Diu que no va veure cap sol.licitud al
registre d'entrada.

El Sr. Martí Siquier diu que vol llegir les difamacions del CDM a través del facebook,
contra la seva persona. A continuació procedeix a la seva lectura:

<<El regidor murer Martí Siquier (PSOE) ha aprofitat una reunió que feren un grup de
mares  i  pares  de  la  guarderia  amb  el  batle  i  la  regidora  d’educació,  per  atacar
personalment a Toni Serra en el ple del passat dijous (encara que no es dirigís a ell de
forma directe,  clar!).  Deim personalment,  perquè  es  va oblidar  de fer  menció a  les
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instal·lacions, que es el tema que preocupa als familiars dels infants i es va dedicar a fer
preguntes de gestió administrativa, que són les que li deuen preocupar a ell. D’això en
deim aprofitar el càrrec, per fer mal o per crear malestar. El que no sabem, és perquè no
comença a aprofitar el càrrec per participar una miqueta en els actes i a deixar-se veure
del  pel  poble  de dia,  ja  que ningú el  coneix.  Ser  regidor  d’un ajuntament  significa
representar els ciutadans en el dia a dia!!!
Fa un any, el PSOE, en un ple va demanar explicacions a l’equip de govern que es
referien a per què havíem pagat els pintors per pintar el pati de la guarderia, insinuant
que feiem les millores perquè ho duia la filla del regidor Toni Serra. Li explicàrem que
s’havia pintat mentres hi havia un altre concessionari. Ara que en siquier hi té una filla,
ja no ho veu igual! Quines coses! Que en fan fer de coses els interessos personals...>>

El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que  com a  pare  i  usuari  de  la  guarderia  li  preocupen  les
instal.lacions, i com a polític, li preocupa el control i compliment d'un contracte públic.
A vosaltres no vos interessa el compliment del contracte?

La Sra. Margalida M. Forteza diu que el grup del CDM no té res a dir, perquè no entren
mai en acusacions del facebook.

El Sr. Martí Siquier diu que va demanar pel compliment del contracte, de les condicions
tècniques. Això és un atac personal? Vaig fer un total de desset preguntes.

El Sr. batle demana al Sr. Martí Siquier si podrà passar aquestes desset preguntes al
secretari, i així no hi haurà dubte.

El Sr. Martí Siquier diu que ho passarà al secretari. Diu: vaig fer tres preguntes al batle
sobre la formalització de la reunió, nou sobre el plec de condicions tècniques i cinc
sobre el projecte. Vaig demanar sobre les instal.lacions del pati. Dir mentides surt barat.
Fer un atac contra la meva persona ho puc entendre, però posar el nom de la meva filla
crec que és de miserables. Deis que no em coneixen pel poble. El batle no hi viu, això sí
que  és  una  anomalia.  Interés  personal  en  la  política  cap  ni  un.  Qui  pareix  que  té
interessos personals és el Sr. Antoni Serra, que té formatizats tres contractes, cap d'ells
obert i amb lliure competència, amb grau ú, dos contractes damunt uns quaranta mil
euros. Interesssos econòmics en tens molts, hauries de dimitir com a polític. Al Govern
Balear per molt menys hi ha hagut crisi institucional. S'hauria d'aplicar la transparència.
Al registre  d'entrada no figura cap modificació ni  alteració del  contracte.  La moció
sobre  suport  al  petit  comerç  es  va  aprovar  per  unanimitat,  una  mesura  era  repartir
despeses entre diferents comerços de Muro. N'hi ha un que se'n du el seixanta-nou per
cent de despesa. S'ha de repartir la despesa entre tots els comerços. Referent a l'agència
de  comunicació,  hi  ha  informe  de  Pilar  Moragues,  m'agradaria  que  ho  llegis
l'interventor. 

L'interventor llegeix part de la notificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data
26 de juny de 2017, que literalment diu: 

<<14.  INICIAR  EXPEDIENT  PER  A  RECLAMAR  AL  CONTRACTISTA  LES
ESMENES DELS TREBALLS NO REALITZATS AIXÍ COM PER A LA IMPOSICIÓ
DE PENALITATS DE DEMORA.  
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Vist l’informe tècnic de la Sra. Pilar Moragues Sans que literalment diu:

<<M. DEL PILAR MORAGUES SANS, Llicenciada en Ciències de la Informació, títol
registrat amb el Nº 1998/149951, per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Emet informe tècnic sobre el grau de compliment del plec de prescripcions tècniques
del  contracte  del  SERVEI  D'AGÈNCIA D'INTERMEDIACIÓ  AMB MITJANS DE
COMUNICACIÓ  PER  A  LA  PUBLICACIÓ  D'ANUNCIS  OFICIALS  I
INSTITUCIONALS I INFORMACIÓ CORPORATIVA DE L'AJUNTAMENT, de les
tasques i actuacions realitzades dintre del contracte signat amb data 22 d'abril de 2016,
elaborada per l'empresa VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN, SL. En resposta a la
sol·licitud adoptada per la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data, 15 de
maig de 2017 i amb el vist i plau del Sr. batle.

1. Finalitat del contracte. 

Al primer apartat només s'apunten, de forma general i sense especificar concretament,
els  serveis  que  havia  d'oferir  l'empresa  guanyadora.  I  aquests  eren:  la  direcció  de
comunicació,  el  disseny,  la  premsa,  el  community  manager  i  el  suport  creatiu
especialitzat en accions de dinamització social i vies de comunicació. 

2.Treballs a realitzar

En aquest segon punt s'ha pogut contrastar el següent:

a. pel que fa a l'apartat del disseny tant per la descripció que es fa a la memòria, com
pels exemples físics i visuals que he tingut al meu abast, Virtual Think Comunicación,
S.L. ha realitzat la imatge corporativa, però no tenc constància que s' hagi elaborat el
manual d'estil. Ha dissenyat els programes de festes, cartells i fulletons,... Segons es
desprèn  de  la  memòria  ha  existit  un  constant  assessorament  d'imatge  per  part  de
l'empresa a l'Ajuntament i una disponibilitat diària. D'altra banda em consta que el full
informatiu mensual amb informació per al ciutadà només es va fer el primer mes i, no es
va continuar amb l'elaboració del mateix per decisió de la regidoria de Cultura.
b. pel que fa al manteniment i alimentació de les xarxes socials l'empresa ha complert
les  expectatives,  a  més  a  més,  a  creat  nous perfils  com ara  Instagram i  Whatsapp.
L'agència ha aconseguit augmentar el nombre de visitants i usuaris de totes les xarxes
socials i també ha realitzat canvis de disseny i imatge. 
c.l'empresa no va crear una nova pàgina web autogestionable i adaptada a smartphones i
tablets, tal com manava el plec de condicions. I va justificar aquesta decisió dient que la
pàgina web de l'ajuntament està gestionada pel TIC, organisme depenent del Consell
Insular i que per tant, no es pot fer res més que el que van fer; que és una sèrie de canvis
funcionals i estètics a la Web amb permís del consorci. Em consta que s'han fet aquests
canvis  i  que actualment,  a  la  pàgina web la  informació és més fluida,  per  tant  han
complert  amb  l'apartat  d'actualització  diària.  D'altra  banda,  el  que  no  he  pogut
comprovar  és  si  van mantenir  i  actualitzar  els  blogs  de cultura  i  esports,  tal  i  com
manava  el  plecs  de  condicions.  En  aquest  sentit,  segons  l'empresa  explica  que  els
responsables d'aquestes àrees en van assumir la gestió i no van traslladar mai les claus
d'accés als mateixos. S'entén que no s'ha complit amb aquest servei. 
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d. no han creat l'aplicació mòbil  de l'Ajuntament. L'agència diu que està en fase de
construcció, però no ho he pogut comprovar. 
e. l'empresa de comunicació ha creat un gabinet de premsa amb disponibilitat horària,
format per dues persones fixes que s'han ocupat d'  atendre les tasques de cobertura,
coordinació, elaboració, tramesa i seguiment de la informació i atenció dels mitjans de
comunicació. Totes aquestes tasques consten descrites a la memòria, el que no he pogut
veure és el dossier que recull el seguiment de la informació institucional als mitjans. 
f. pel que fa al darrer punt referent a la cobertura audiovisual dels esdeveniments més
rellevants i a la elaboració de vídeos corporatius generals o per àrees també consta que
en  aquest  apartat  l'empresa  ha  complert  amb  el  que  es  demanava.  Segons  dicta  la
memòria, la cobertura informativa i audiovisual ha estat d'un 98% del total dels actes i
esdeveniments programats per l'Ajuntament. 

3. Característiques de la prestació del servei

L'empresa, segons consta a la memòria, ha estat disponible durant tots els dies de l'any
que ha estat vigent el contracte. També s'han els recursos humans i materials dels que ha
disposat per cobrir el servei . El que no he pogut comprovar és si l'empresa ha presentat
factures de prestacions del servei vinculades a l'objecte. S'entén que hi hagut millores al
servei i que aquestes han estat de cost zero per l'Ajuntament. 
I perquè així consti a l'efecte d'acreditar-ho expedeixo el present .
Muro, 17 de maig de 2017.
Mª del Pilar Moragues Sans>>

Vist l’informe de l’interventor  que literalment diu:

<<   INFORME D’INTERVENCIÓ

A petició de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 15 de maig de 2017 i
amb  el  vist  i  plau  del  Sr.  batle,  en  relació  al  contracte  de  servei  d’agència
d’intermediació signat en data 22 d’abril de 2016 amb l’empresa VIRTUAL THINK
COMUNICACIÓN, SLU i en compliment del que disposa l’article 213 del RDLeg.
2/2004 pel que s’aprova el text refús de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb l’article 4.1.h) del Reial Decret 1174/1987:
INFORME

Referent  a  la  memòria  resum  d’activitat  durant  l’any  2016-2017  presentada  per
l’empresa VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN SLU.

Vist l’informe tècnic  emès per la Sra. Pilar Moragues Sans.

El plec de prescripcions tècniques del contracte en el punt 2 Treballs a Realitzar establia
els treballs objecte del contracte.

L’informe tècnic  avalua  punt  per  punt  el  compliment  de aquests  treballs,  trobant  el
següent:

Incompliments no justificats:
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1. Realització del manual d’estil.
2. Aplicació mòbil de l’Ajuntament.

Incompliments on l’empresa al·lega  que s’han produït per raons alienes a l’empresa:

1.Elaboració  full  informatiu  mensual  només fet  un mes.  Va esser  una decisió  de la
regidoria de Cultura no continuar amb aquesta feina.
2.  Creació d’una pàgina web de l’Ajuntament.  La pàgina web de l’Ajuntament està
gestionada per TIC, organisme del Consell i només permet canvis funcionals i estètics
que és el que ha fet.
3.  Mantenir  i  actualitzar  els  blogs de cultura i  esports.  El  responsables  de cultura i
esports van assumir la gestió i no van traslladar les claus d’accés als mateixos.

Queda a criteri de l’òrgan de contractació l’acceptació de les raons exposades al·legades
per l’empresa.

La prestació realitzada pel contractista no s’ajusta a les prescripcions establides per a la
seva execució i compliment. L’article 203 del reglament general de la llei de contractes
estableix que s’ha de donar per escrit al contractista les instruccions precises i detallades
amb el fi  d’esmenar les faltes i drets observats, fent constar en l’escrit el nou termini
per fer-ho i les observacions que s’estimin oportunes. 

El  contractista  tindrà  dret  a  conèixer  i  ser  escoltat  damunt  les  observacions  que es
formulin en relació amb el compliment del contracte. (Art. 307.4 TRLCSP)

Segons  la  Clàusula  Divuitena  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  del
contracte  quan  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incomplert
l’execució parcial  de les  prestacions  definides en el  contracte,  l’administració podrà
optar,  indistintament,  per  la  seva  resolució  o  per  la  imposició  de  penalitats  diàries
previstes  en  l’article  212.4 TRLCSP: 0.20 euros  per  cada  1.000 euros  del  preu  del
contracte.  (Preu  contracte  32.000€,  penalitat  6.4€/dia  aplicable  des  de  la  data  de
venciment del contracte 22 d’abril de 2017).

Clàusula  Dinovena. Resolució del Contracte. Quan el contracte es resolgui per culpa
del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització
pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el que excedeixin de l’import de
la garantia.

Conclusió

La prestació realitzada no s’ajusta a les prescripcions del contracte.

S’ha de comunicar per escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb el
fi  d’esmenar les faltes i drets observats. Donant un termini d’audiència al contractista.

Degut a la  demora del contracte i  si  no s’opta per la  resolució del contracte,  s’han
d’aplicar  les  penalitats  definides  a  la  Clàusula  Divuitena  del  Plec  de  clàusules
administratives particulars.
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Muro, 21 de juny de 2017,

Jose Gómez de la Cruz
Interventor Accidental>>

El Sr. Martí Siquier demana al Sr. Miquel Porquer sobre el tema de l'informe mensual.

El Sr. Miquel Porquer diu que va decidir que valia més modificar-ho i que no sortigués,
per tema d'organització interna.

El Sr.  Martí  Siquier diu: si ja teníeu l'experiència amb l'anterior empresa perquè ho
vareu incloure al plec de condicions? 

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  ho  varen  incloure  perquè  pensava  que  ho  podrien
gestionar.

El Sr. Martí Siquier demana: I sobre el bloc?

El Sr. Miquel Porquer diu que no es varen trametre les claus del bloc a l'empresa.

El Sr. Martí Siquier diu: el  tema de la pàgina WEB, per què ho posareu al plec de
condicions, incrementant el preu de licitació? Diu que el contracte va sortir per un preu
de licitació que no era real.

La Sra. Maria Perelló s'absenta en aquest moment de la sessió, essent les 10'35 hores.

El Sr. Martí Siquier demana qui va signar el plec de condicions tècniques que es va fer
fa un any.

El Sr.  batle diu que varen fer un resum de necessitats,  no hi ha plec de condicions
tècniques.

El Sr. Martí Siquier diu que hi ha una falta de control dels doblers públics damunt els
contractes. Reitera que el Sr. Antoni Serra hauria de dimitir.

El Sr. batle demana al Sr. Martí Siquier: Series el càrrec que ets a Palma si no fossis
regidor de Muro?

El Sr. Martí Siquier diu que segurament no. Jo no firm contractes amb familiars meus.

El  Sr.  batle  diu  que  tots  els  procediments  són  perfectament  legals,  a  tots  hi  havia
concurrència.

El Sr. Martí Siquier diu que hi havia concurrència limitada. Demana al secretari quin és
el sobre la valoració del qual és totalment subjectiva.

El secretari diu que hi ha un sobre que no respon a fòrmules matemàtiques, però que
sigui totalment subjectiu, tampoc és així.

12



El Sr. Martí Siquier diu que el contracte de l'escoleta es guanya pel sobre sotmès a judici
de valor.

El Sr. batle demana al Sr. Martí Siquier: Vols dir que aquesta valoració no estava ben
feta?

El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que  el  que  no  està  ben  fet  és  el  control  del  contracte.
Segurament està ben fet el judici de valor del sobre C, no vull dir ni que sí ni que no.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell,  regidor  del  grup municipal  MÉS-APIB,  diu que varen
demanar que al tribunal hi hagués qualcú amb experiència amb el tema d'escoletes.

La Sra.  Margalida Forteza  diu que per  a  fer  el  plec  de  l'escoleta  es  varen  fer  cinc
comissions informatives. Varem demanar si coneixieu persones per a valorar l'oferta, i
que les aportassiu. No vareu aportar ningú.

El  Sr.  batle  diu  que  referent  al  tema  de  la  bugaderia,  es  va  convidar  a  totes  les
bugaderies de Muro. I va guanyar la que va oferir millor preu i millors condicions.

El Sr. Antoni Serra diu: el Sr. Pere Amengual va venir a la bugaderia de la meva dona
per a veure si faríen la feina de la Residència, sense contracte, i li varen dir que sí. 

El  Sr.  batle  demana  al  secretari  si  les  convidades  que  es  fan  en  els  procediments
negociats reuneixen les condicions de contratació que marca la llei.

El secretari diu que entén que sí, que reuneixen les condicions que marca la llei.

El Sr. Jaume Payeras demana al secretari si en els contractes menors s'han de presentar
tres ofertes.

El  secretari  diu  que  en  els  contractes  menors  ni  tan  sols  és  necessari  demanar  tres
ofertes.

El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que  no  és  un  procediment  obert,  transparent  i  amb  lliure
competència d'empreses. La directiva europea està per eliminar els negociats.

El Sr. batle diu que el procediment negociat es fa per a la seva rapidesa. Pot ser que
presenti oferta una quarta empresa no convidada i ho guanyi.

El Sr.  Martí  Siquier diu que el  contracte de comunicació tenia una clàusula il.legal.
Demana al secretari si es posen en dubte els procediments negociats.

El  secretari  diu  que  en  l'actualitat  hi  ha  directives  europeas  que  recomanen  la  no
utilització.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que els contractes
amb Jaume Garau no s'han posat en dubte quan el PP, el PI i el PSOE li han demanat
informes a aquest senyor. S'han posat en dubte quan ho ha fet MÉS, perquè era el seu
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director de campanya. Dirigint-se al  Sr. Antoni Serra,  diu: Ara estàs dins l'equip de
govern,  hauries de dimitir. Al consell la gent ha dimitit. 

El Sr. Jaume Payeras dóna l'enhorabona pel mirall del Carrer Joan Massanet, que al
final s'ha posat. Diu: Que jo me vaig aprofitar dels actes de la piscina, i tú quan celebres
el teu anniversari? El dia 17 de juny era l'anniversari de les meves filles, no em vaig
aprofitar  de res.  Teníem contractats tres monitors per tenir  ses nines ocupades.  Vaig
pagar un euro per persona, per una horeta. Quant al berenar, fer-ho dins el “hall” de la
piscina coberta, o davall els tendalls, o a quina distància està?

El Sr. Jaume Payeras demana quins municipis estan en la mateixa situació que Muro,
pel que fa a la Policia Local. Ara mateix no podem complir cap torn.

El Sr. José Juan Aguiló diu: jo he dit que faltaven policies a molts de pobles, no que no
es poguessin complir torns.

El Sr. Jaume Payeras demana: Quants de municipis estan en la mateixa situació policial
que el poble de Muro?  A l'any 2005 hi havia trenta-cinc policies, a l'any 2017 n'hi ha
nou. És normal això? En dotze anys no heu fet res.

El Sr. Jaume Payeras demana: el solar de l'aparcament d'aquí darrera, està catalogat com
a rústic?

El Sr. batle diu que és rústic.

El Sr. Jaume Payeras demana que fan al final del carrer Padró.

El Sr. Juan Escalas diu que és un tema de canalització de gas, estan preparant.

El Sr. Jaume Payeras diu que no ho sap ningú, tenint plana WEB es podria avisar. Diu
que les obres del carrer Joan Palau havien d'acabar dia 26 de juny, ara acabaran dia 14
d'agost. Heu avisat als veïns?

El Sr. batle diu: que jo sàpiga no. Es canvien col.lectors de fecals que no s'havia previst.

El Sr. Jaume Payeras diu: fareu un comunicat avisant els veïns?

El Sr. batle diu: farem el que pertoqui.

El Sr. Jaume Payeras demana si la distància entre el “hall” i la piscina coberta o entre els
tendalls i la piscina descoberta és molt grossa.

El Sr.  batle diu que entre el  hall  i  la piscina coberta hi ha unes altres vidrieres que
separen l'espai.

El Sr. Jaume Payeras demana al secretari, el hall de la piscina coberta s'entén com a part
de  l'edifici  municipal,  el  hall  de  l'Ajuntament  s'entén  com  part  de  l'edifici  de
l'Ajuntament.
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El secretari diu que creu que sí.

El Sr. Jaume Payeras diu: per tant, no s'hi pot menjar. Crec que s'hauria de deixar fer a
tothom. Els que gestionen la piscina em varen dir que ho podia fer, i de fet, em posaren
una taula. 

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell,  regidor  del  grup municipal  MÉS-APIB,  diu  que  dóna les
gràcies al Sr. Antoni Serra, el teu tècnic m'ha passat les informacions de les incidències.
Diu a la Sra. Margalida M. Forteza: “dius que em contestaras per escrit, i no ho fas, duré
un prec a agost”. 

El Sr. batle diu que agrairia que totes les preguntes es passin per escrit al secretari, que
du retard en la redacció de les actes.

El Sr. Miquel A. Tortell prega que si li diuen que li contestaran per escrit, se li contesti
per escrit. Diu que en aquest cas no afecta al secretari.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que referent al tema del minitren, veim tot el procés. Vaig
arribar a una mesa a les 9'05 hores i sortieu per la porta,  i no em vareu mirar de cara.
Entenc que el Sr. Rafel Gelabert no vengui a les meses de contractació, i que vengui el
que  tengui  més  disponibilitat  horària.  Nosaltres  no  farem tanta  demagògia.  Quines
previsions hi ha que entri en vigor el minitren?

El Sr. batle diu que depèn de la resolució de les al.legacions presentades al concurs.

El Sr. Miquel A. Tortell demana si es podria donar el cas que es posi un minitren, que no
sigui el del plec.

El Sr. batle diu que entèn que no, podria ser de forma temporal.

El Sr. Rafel Gelabert demana qui supervisa l'execució del contracte d'hamaques.

El Sr. batle diu que entèn que és el Sr. Antoni Carrió.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: Què en dirieu si governassim nosaltres i tenguessim la
Platja de Muro així com la tenim?

El Sr. bate diu: per temes més importants i greus no heu sortit. 

El Sr. Miquel A. Tortell diu: em preocuparia que l'oposició surti més que l'equip de
govern en premsa. És sinònim que no hi ha una bona cobertura en premsa. Referent al
tema del contracte de l'agència de comunicació, no m'ha arribat la memòria de l'Agència
de Comunicació. En contra del que diu la tècnica, no s'actualitza la WEB, no s'ha fet
una valoració global de la pàgina. Una empresa que ofereix coses, com una APP o una
WEB nova, és normal que una empresa digui no puc competir amb aquest preu. Guanya
el concurs l'empresa, els dirigents de la qual se'n toquen els nasos. Estic queixòs amb
l'empresa, diuen que tenen contractades dues persones, ho dubt. Hi ha falta de cobertura
de  comunicació.  M'agradaria  saber  la  memòria.  Diu  al  Sr.  Miquel  Porquer:  si  ets
incapaç de planificar a un mes vista,  t'hauria  de caure la  cara de vergonya.  Anau a
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bandades. Un full informatiu mensual, què pensau que són actes de cultura i festes? La
informació de l'actualitat,  del  que passa al  poble:  zero.  El  tema de la  creació de la
pàgina WEB de l'Ajuntament, no sabíeu que ho duia CILMA? No s'ha creat el manual
d'estil, ni l'APP. L'empresa ha estat a punt de riure's del poble de Muro, i de prendre
doblers,  i  d'estafar la lliure concurrència.   Tornau a treure el  plec amb les mateixes
obligacions, que no ha fet l'altra empresa. No heu estat capaços de fiscalitzar la feina.
Pregaria: si voleu tenir un gabinet d'assessorament de comunicació, que l'aprofiteu, que
compliu les vostres passes i que ho trieu amb coneixement. 

El Sr. batle diu que l'empresa va guanyar pel que va oferir. Per nosaltres ha complit amb
un grau important. Falta el manual d'estil i l'APP. 

El Sr. Jaume Payeras diu: què farieu vosaltres? no has contestat.

El Sr. batle diu que es va signar contracte a dit amb Arrels per import de 72.000 euros
en temps de govern del Sr. Jaume Payeras.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que va demanar el recurs dels policies municipals.

El Sr. José Juan Aguiló diu que ho contestarà per escrit.

El Sr. Miquel A. Tortell demana per la senyalització del museu de Muro, dient que ho ha
demanat a altres plens. Diu que el dia 1 d'agost de 2016 va demanar posar un stop a
Capellans a un lloc conflictiu, a l'altura del bar des Pedrissos. Vos pareix bé posar-lo?

El Sr. batle diu que parlaran amb el tècnic, i si ho considera convenient ho posaran. 

El Sr. Miquel A. Tortell demana si a Capellans, es podrà pintar la façana de la casa
municipal i arreglar la pastera.  Diu que es va fer reunió de la R.L.T., i varen anunciar
que passarian la informació.

El Sr. batle diu que es passarà la informació després que s'hagin resolt les al.legacions,
quan hi hagi l'esborrany definitiu.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell  diu  que  prega  diligència  amb el  tema  WIFI.  Demana una
memòria breu de l'àrea de joventut, del que s'ha fet en un any. Diu que hi ha hagut cinc
abocaments en dos mesos.

El Sr. batle diu que ho han comunicat per escrit i verbalment.

El Sr. Miquel A. Tortell demana en quina passa es troba el procediment de la depuradora
nova.

El Sr. batle diu que varen demanar la màxima celeritat per acord de Junta de Govern
Local. S'ha de fer un projecte nou amb les recomanacions de la DIA, i s'ha de treure a
concurs. 
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El Sr. Miquel A. Tortell diu que bona part dels embossos es deu als impropis que s'hi
aboquen. S'hauria d'instar a l'Ajuntament de Santa Margalida, pot ser podríem reduir
part dels embossos.

El Sr. batle diu que ho ha de fer la Conselleria, ho ha d'exigir. Pot ser al proper plenari
posarem un punt: Instar al Govern que no es deixin passar tots aquests tipus de residus.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que es pot parlar amb el batle de Santa Margalida, amb els
hotelers de Can Picafort. Demana: Com així hi ha hagut aquest increment de consum
d'aigua generalitzat a totes les dependències municipals?

El Sr. batle diu que pot ser de forma puntual qualque comptador, per una rompuda. Hi
ha hagut rompuda al cementeri, al col.legi Guillem Ballester i a l'Institut. L'Ajuntament
no paga el consum d'aigua, només paga el cànon.

El Sr. Miquel A.Tortell demana per una sèquia de la piscina, que anava plena.

El Sr. Antoni Serra diu que es va buidar la piscina petita.

El Sr. Miquel A. Tortell demana pel projecte de connexió del carrer Clova amb el carrer
Maura.

El Sr. batle diu que està prevista la connexió del carrer Clova amb el carrer Àngels, és el
primer tram, l'altra serà en un futur, no en aquesta legislatura.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que uns joves varen sol.licitar un skate parc a l'Ajuntament,
amb unes setanta signatures. Demanen l'antiga escola graduada. 

El Sr. Antoni Seerra diu que no hi ha un lloc adequat

El Sr. Miquel A. Tortell diu que s'ha deixat caducar l'expedient d'entrada de menors a la
Plaça de 2016, a qui donam la culpa?

El Sr. batle diu que primer s'ha d'investigar si ha caducat.

El secretari diu que segurament ha caducat, per falta d'instructor, que ens va deixar per
octubre. 

El Sr. Miquel A. Tortell diu que referent al tema circulatori de Son Moro, s'hauria de fer
una consulta veïnal abans de fer una proposta definitiva .

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
11'55 hores del dia 17 de juliol de 2017, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.
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