
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 26/2020
Caràcter: ordinària
Data:1 de juliol de 2020
Horari: de les 11 a les 11.20 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Ginés Sáez González

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el 
passat dia 24 de juny, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per 
unanimitat.

ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR A LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA
“GEISER/ORVE” TITULARITAT DE LA SECRETARIA D’ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA
DEL MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PUBLICA

 La disposició addicional  2ª  de la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu comú de les Administracions públiques (LPAC), estableix que per
complir  el  previst  en  matèria  de  registre  electrònic  d’apoderaments,  registre
electrònic,  arxiu  electrònic  únic,  plataforma  d’intermediació  de  dades  i  punt
d’accés general electrònic de l’Administració, les entitats locals es podran adherir
voluntàriament  i  a  través  de  mitjans  electrònics  a  les  plataformes  i  registres
establerts a l’efecte per l’Administració General de l’Estat. La no adhesió s’haurà
de  justificar  en  termes  d’eficiència  conforme  a  l’article  7  de  la  Llei  orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 Després d’haver transcorregut més d’un any des de la implantació, amb caràcter
general,  de la plataforma electrònica de tramitació,  i  de seguir avançant en la
implantació de mòduls específics, es fa necessari avançar també en l’àmbit de la
interconnexió, per tal de facilitar els processos de registre i de flux de documents
ciutadà/administració, i entre les distintes administracions.

 La Resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública de 3 de maig de 2017
estableix  les condicions  per  a  l’adhesió  de les  entitats  locals  a  la  Plataforma
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Geiser/Orve,  com  a  mecanisme  d’accés  al  registre  electrònic  i  al  sistema
d’interconnexió  de registres,  en aplicació de la  disposició  addicional  2ª  abans
comentada. 

En conseqüència, se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Primer. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Llucmajor a la plataforma electrònica
“GEISER/ORVE” de la Secretaria d’Estat de Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública, per donar compliment a les obligacions  que, en matèria d’interconnexio de registres
electrònics, preveu la LPAC. 

Segon. Acceptar  les  especificacions  recollides  com  annex  d’especificacions  del
Servei d’aquet protocol, i comprometre’s al compliment de les obligacions que es derivin de
l’adhesió. 

Tercer. Designar  com a  interlocutors  autoritzats  a  efectes  d’aquesta  adhesió  el
regidor  delegat  d’Innovació,  Sr.  Ginés Sáez González,  i  el  tècnic del  Servei  de TIC, Sr.
Francisco J. Ensenyat Miró. 

RECLAMACIÓ  A  ENDESA  DISTRIBUCIÓN  DE  MILLORES  EN  EL  SERVEI  DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A LA ZONA D’URBANITZACIONS

 A l’estiu de 2019 i també en el passat mes de juny d’enguany s’han produït amb
certa freqüència interrupcions en el servei de subministrament d’energia elèctrica
a la zona de les urbanitzacions de costa de la marina de Llucmajor, cosa que ha
provocat nombroses queixes i malestar dels veïns, no només per les molèsties
que això els suposa, sinó també pels perjudicis que sofreixen per avaries o mal
funcionament dels electrodomèstics i altres aparells de la casa. 

 Per aquest motiu es va encarregar un informe a l’enginyer municipal, per tal de
tenir constància concreta de les incidències, i la seva causa, a l’objecte de valorar
la conveniència de reclamar millores en el servei. De l’informe de l’enginyer, en
síntesi, se’n desprèn el següent:

 En els darrers 20 anys s’ha produït un creixement molt important tant a
nivell de població com d’equipaments a la zona de la marina de Llucmajor
per  les  noves  urbanitzacions,  consolidació  de  les  existents,  i  nous
habitatges  en  sol  rústic  (unifamiliars  i  de  serveis  turístics).  Aquest
creixement  no  s’ha  donat  a  la  mateixa  velocitat  que  el  de  les
infraestructures elèctriques.

 Bàsicament tota l’alimentació elèctrica en Mitja tensió (MT) s’ha proveït
des de les subestacions elèctriques de Llucmajor i s’Arenal, amb esteses
elèctriques de MT molt llargues que travessen sol rústic, alimentant a la
vegada  multitud  de  transformadors  aeris  antics  en  sol  rústic  i  noves
electrificacions rurals abans d’arribar als punts de servei  a la xarxa de
transformadors de les urbanitzacions.

 En els darrers anys s’ha construït i  posat en servei la nova Subestació
Cala Blava, ubicada a la zona de la finca de s’Àguila. Aquesta subestació
així com les seves línies de transport en Alta Tensió (AT) entrà en servei
parcial  el  desembre  de  2019,  posant  un  esglaó  més  a  la  xarxa  de
distribució en AT, dins l’anell  Arenal-Llucmajor  convertint-se en Arenal-
Cala Blava-Llucmajor. A dia d’avui aquesta infraestructura està en la fase
de traspàs i integració de les línies de MT que són les que donen servei a
les urbanitzacions.
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 Els  episodis  de  talls  abans  esmentats  corresponen a avaries  sobre la
xarxa de MT, per a la localització de les quals és necessari fer rearmats i
així anar acotant el tram on es produeix, i si l’avaria és persistent, atès
que la xarxa està anellada, s’ha d’intentar aïllar a base d’alimentar-los des
d’altres circuïts. 

 Les intervencions realitzades en les darreres setmanes es concreten en la
substitució  d’un  seccionador  danyat,  canvis  d’aïlladors  i  de  caixes  de
porta-fusibles, 

 A part  de  les  avaries  provocades  per  fer-se  malbé  o  desgastar-se  el
material, també poden provenir de l’acció de les aus o de la meteorologia. 

 La posada en servei de les sortides de MT de la subestació Cala Blava
estava prevista per al passat mes d’abril, però s’ha ajornat al mes de juliol
a causa de la crisi de la COVID-19. Amb aquesta posada en servei, es
passarà de 2 a 6 línies de MT, que donaran servei a les urbanitzacions, es
generaran traçats  més curts  i  es  multiplicarà  la  capacitat  de  reacció  i
reordenació del servei davant una eventual avaria. 

 Des de l’Ajuntament es considera prioritari realitzar les actuacions necessàries
per  resoldre de manera definitiva i  el  més aviat  possible,  la problemàtica que
afecta a les urbanitzacions de la zona de la marina de Llucmajor. 

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Primer. Sol·licitar  a  la  companyia  distribuïdora  d’energia  elèctrica  ENDESA
DISTRIBUCIÓN (ENEL) que adopti les mesures pertinents per tal de posar fi,  a la major
brevetat  possible,  als  problemes que vénen patint  els veïns de les  urbanitzacions de la
marina de Llucmajor en relació al servei de subministrament d’energia elèctrica. 

Segon. Traslladar el present acord a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, als efectes escaients. 

CONVENI  AMB  EL  CONSELL  DE  MALLORCA  PER  ACOLLIR-SE  AL  RÈGIM  DE
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER  A  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  LA INSPECCIÓ
TÈCNICA DE VEHICLES.

ANTECEDENTS 

I. El Consell de Mallorca gestiona de manera directa el servei d’Inspecció Tècnica de
Vehicles  a  l’illa  de  Mallorca,  i  té  la  voluntat  de  simplificar  el  compliment  de  les
obligacions formals i materials que se’n deriven i els procediments de liquidació de la
taxa per a la prestació d’aquest servei. 

II. L’article 7 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei
d’ITV aprovada provisionalment pel Ple del Consell de Mallorca de data 13 de febrer
de 2020  (BOIB núm. 21 de 18 de febrer  de 2020)  preveu la  possibilitat  que les
administracions territorials i administracions institucionals dependents, així com les
persones físiques i jurídiques que disposin a nom seu en el permís de circulació d’un
nombre de vehicles subjectes a la prestació del servei igual o superior a vint, puguin
acollir-se al règim de liquidació, mitjançant la subscripció d’aquest Conveni. 

III. L’objecte d’aquest Conveni es establir els termes i les condicions generals
per a la liquidació periòdica de la taxa per prestar el servei de la ITV. 

IV.  Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen al  compliment de les
següents obligacions:
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a) El Consell de Mallorca:

A la prestació del servei i la liquidació al contribuent amb la periodicitat següent: 
- Si el contribuent és una administració territorial o una administració institucional, la
liquidació i notificació del tribut s’efectuarà trimestralment. 

b)  l’Ajuntament, 

Complir amb els pagaments, prèvia emissió i notificació telemàtica de la liquidació
respectiva.

 Proporcionar, potestativament, una adreça de correu electrònic perquè s’avisi
que tenen una notificació electrònica. 

Comunicar  la flota de vehicles subjectes a la prestació del  servei  de què
disposen i mantenir actualitzada aquesta informació, així com les dades
fiscals completes i qualsevol altra informació que el prestador del servei hagi
de conèixer. 

 Col·laborar amb el Consell de Mallorca en la detecció, el diagnòstic i la resolució de
les incidències relacionades amb les liquidacions emeses. 

Adoptar i complir les mesures de seguretat necessàries per protegir degudament la
informació i els sistemes associats a les solucions tecnològiques incloses en aquest
conveni , i acceptar la política de seguretat comuna que s’estableixi. 

VI. Aquest Conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des de la data en què el
Consell de Mallorca l’aprova i es podrà prorrogar per mutu acord de les parts per 4  
anys més. 

VII.  En  data  29  de  juny  de  2020  la  Tresorera  de  l’Ajuntament  ha  emès  el  
corresponent informe tècnic favorable a la signatura d’aquest Conveni sempre  i  
quan  es  determini  qui  serà  el/s  responsable/s  de  signar  la  conformitat  de  la  
liquidació i de quin crèdit  pressupostari es disposa a la partida ja que afectarà a  
vehicles de diverses àrees.

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta 
el següent acord:

Primer.  Aprovar, en els propis termes que es redacta a l’expedient, el Conveni el  
Consell  de  Mallorca  per  acollir-se  al  règim  de  liquidació  de  la  taxa  per  a  la  
prestació del servei de la inspecció tècnica de vehicles.

Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present 
acord. 

Fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d'urgència, es veu la
proposta relativa a la sanció del Consell de Mallorca per un retard en la tramitació d’una
subvenció.
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I. En el marc de la convocatòria de subvencions 2018-2019 del Consell de Mallorca,
per dur a terme obres d’inversió de competència municipal i l’adquisició de vehicles i
d’immobles per a la prestació de serveis de competència municipal, l’Ajuntament de
Llucmajor va sol·licitar una subvenció per realitzar les obres de supressió de barreres
arquitectòniques al C/ Constitució, 6. 

II. Les obres es van adjudicar en data 16/10/2019, i segons la normativa reguladora de
la  convocatòria,  des  de  dita  adjudicació  es  disposava  del  termini  d’un  mes  per
entregar al Consell la certificació de la resolució d’adjudicació. No obstant això, dita
documentació es va presentar fora del termini establert, amb la qual cosa s’ha iniciat
expedient sancionador, amb una proposta de sanció de 75 €, que pot ser objecte de
reducció si es renuncia a interposar qualsevol acció o recurs contra la sanció en via
administrativa. 

III. Aquesta obra va sofrir un notable retard, i  tenint  en compte que es tractava d’un
contracte  menor  que  no  gestiona  el  Servei  de  Contractació  sinó que  ho fan  les
respectives àrees, i que en aquell moment la gestió de les subvencions tampoc no
estava centralitzada, el retard en l’entrega de la documentació va venir donat per una
manca de coordinació. 

Tot seguit  i en conseqüència,  se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Ordenar el pagament de la sanció amb la bonificació del 20%, i renunciar
expressament a interposar qualsevol acció o recurs contra la sanció en via administrativa. 

Segon.  Traslladar el present acord als Serveis Administratius de Cooperació Local
del Consell de Mallorca. 

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta.

El batle        El secretari 
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