
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 47 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 16 de desembre de 2020
Horari: de les 11 a les  hores 11.15  hores

L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet
la realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin  o  dificultin  de  manera  desproporcionada  el  normal  funcionament  del  règim
presencial de les sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres
participants es trobin en territori espanyol.

Arran  de  la  crisi  sanitària  que  s’està  patint,  ocasionada  per  la  pandèmia  internacional
provocada pel  COVID-19, aquesta sessió es realitza  telemàticament i  la localització dels
seus membres participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de
la corporació mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells,
en la que es fa constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.

En conseqüència, quan són les 11 hores de dia 16 de desembre de 2020, després de la
convocatòria prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,
a l’objecte de realitzar sessió ordinària, en primera convocatòria de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemi Getino Perez, 
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Jose Miguel Pastor Cantallops
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:

 Sr. Simó Adrover Llompart
 Srt. Ginés Sáez González
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez 
 Sr. Raúl Domínguez Martin
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
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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 9 de desembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  LLUCMAJOR  I
ECOEMBALAJES,S.A (ECOEMBES) 

I. En  data 25 de febrer de 2014 es va signar el Conveni de col·laboració entre el
Consell de Mallorca i Ecoembes, en el  qual  es regulen els compromisos de les parts
implicades pel que fa al funcionament del sistema integrat de gestió gestionat per Ecoembes
en l’àmbit de l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Un dels objectius bàsics del Conveni és fomentar la recollida selectiva i la selecció
de residus d’envasos, mitjançant el desenvolupament d’accions destinades per exemple a la
millora de la contenització.

III. Ecoembes i l’Ajuntament desitgen col·laborar per millorar els mitjans disposats en
la  prestació  del  servei  de  recollida  selectiva,  de  manera  que  es  pugui  incrementar  la
quantitat  d’envasos  lleugers  recollits  selectivament  i  augmentar  d’aquesta  manera  els
percentatges de recuperació i reciclatge dels residus d’envasos.

IV. L’objecte d’aquest conveni és l’increment de la dotació de contenidors de càrrega 
superior per a la recollida selectiva d’envasos lleugers, amb la finalitat d’incrementar 
les quantitats recuperades i aconseguir un augment en el percentatge del reciclatge 
dels residus d’envasos.

V. Amb la signatura d’aquest Conveni les parts s’obliguen a:

1. L’Ajuntament:

* Ubicar a la via pública del seu terme municipal els contenidors lliurats en punts de 
recollida nous.

* Remetre a Ecoembes un llistat on es detalli on s’ubicaran els contenidors lliurats.

* Comunicar una persona de contacte que pugui estar present en el moment del  
lliurament.

*  Mantenir  perfectament  actualitzat  l’inventari  de  contenidors  per  a  la  recollida
selectiva d’envasos lleugers ubicats a la via pública.

*  Garantir  la  prestació  d’un  servei  de  recollida  selectiva  d’envasos  lleugers  de
qualitat.

2. Ecoembes:
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* Lliurar en un sol punt de descàrrega 20 contenidors de càrrega superior de 3.000 
litres per a la recollida selectiva d’envasos lleugers per a la seva ubicació a la via 
pública.

* Col·laborar amb l’Ajuntament en el seguiment continu dels resultats de la recollida 
selectiva.

VI. En data 3 de desembre de 2020, l’Encarregat d’Entorn Urbà i Brigada Municipal,
Sr. Sebastià Puig Solivellas, ha emès un informe favorable a la signatura d’aquest
conveni.
VII. Per altra banda, El secretari de la corporació en data 10 de desembre de 2020
ha emès el seu respectiu informe preceptiu

En conseqüència, atès l’exposat anteriorment, 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 de
col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i Ecoembalajes España,S.A(Ecoembes) per a
l’increment  de la  dotació de contenidors de càrrega superior  per  a la recollida  selectiva
d’envasos lleugers al municipi de Llucmajor .

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

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
Dins el torn d’assessorament al batle, el regidor Sr. Gabriel Rojo comenta que a l’anterior
mandat l’Ajuntament va instal·lar un comptador d’aigua a un immoble propietat d’un banc
que es troba ocupat il·legalment per unes 14 persones. Explica que cada trimestre arriben a
l’Ajuntament unes factures de consum clarament abusiu, i cada vegada va a més, i demana
que l’Ajuntament posi solució a això, ja que és molt injust que hi hagi molts ciutadans que les
passen molt  magres per la pandèmia i la crisi  econòmica, i malgrat tot paguen el servei
d’aigua potable.

A petició del batle el secretari comenta que no es pot tallar el subministrament d’aigua per
impagament,  ja  que  la  jurisprudència  estableix  que  l’Administració  disposa  d’altres
mecanismes i mesures coercitives per aconseguir  que es paguin els rebuts sense haver
d’acudir al tall d’un subministrament que és essencial.

El batle matisa que aquest cas és peculiar, ja que fa ser l’Ajuntament qui va proporcionar, a
càrrec propi, el subministrament a un immoble, propietat d’un banc i ocupat il·legalment, que
abans no tenia servei.

Es decideix iniciar les gestions encaminades a trobar una solució a l’assumpte.

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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