
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:43 /2020
Caràcter: ordinària
Data: 18 de novembre de 2020
Horari: de les 11 a les 11.30 hores 
Lloc: Sala de plens

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

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Ginés Sáez González
 Sra. Marial del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez 
 Sr. Simó Adrover Llompart 

ABSENTS:
 Sra. Noemi Getino Perez, excusa la seva assistencia .

Els Sr. José M. Pastor i el Sr. Raul Dominguez s’incorporen a la  sessió una vegada 
començada.

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 11 de novembre de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat dels presents.

SEGONA PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT IMBLASAN,S.L
PER A LA UTILITZACIÓ PROVISIONAL D’UNS TERRENYS COM A  APARCAMENT DE
VEHICLES.

ANTECEDENTS
I. .En data 25 de juliol de 2019,  es va signat el Conveni de col·laboració amb l’entitat
IMBLASAN,S.L  per  a  la  utilització  provisional  de  la  parcel·la  A,  de  la  Unitat

d’Actuació(UA) 34 de Sant Bartomeu, propietat de l’esmentada entitat, com a aparcament de
vehicles, de caràcter públic i gratuït, sense cap tipus de contraprestació econòmica per un
termini d’un any,  a  comptar  des  de  la  data  de  la  signatura,  per  al  supòsit  que  en
l’esmentat termini no s’haguessin iniciat les obres de dotació de serveis de la zona.

II. En sessió de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2020, es va aprovar
una pròrroga  del Conveni esmentat fins dia 30 de novembre de 2020.

III.  Atès l’escrit de l’entitat IMBLASAN,S.L, presentat en aquesta Corporació  en data
3 de novembre de 2020, mitjançant RE núm. 2020011675, en el què es proposa una nova
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pròrroga del Conveni de referència fins a dia 1 de març de 2021, ja que encara no
s’han iniciat les obres de dotació de serveis de la zona.

IV.  Atès que la clàusula tercera de l’esmentat conveni contemplava la seva pròrroga 
automàtica, si no hi havia la voluntat de les dues parts de resoldre’l.

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

Primer. Aprovar,  una nova pròrroga fins dia 1 de març  de  2021  del  Conveni  de  
col·laboració amb  l’entitat  IMBLASAN,S.L  per  a  la  utilització  provisional  de  la

parcel·la A de la  Unitat  d’Actuació(UA) 34 de Sant Bartomeu,  propietat  de l’esmentada
entitat,  com  a  aparcament  de  vehicles,  de  caràcter  públic  i  gratuït,sense  cap  tipus  de
contraprestació econòmica.

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

En  aquests  moments  s’incorporen  a  la  sessió  els  Sr.  José  M.  Pastor  i  el  Sr.  Raúl
Domínguez.

APROVACIÓ  DEL  PROGRAMA  DE  GESTIÓ  I  IMPULS  DE  LA  TRAMITACIÓ  DELS
EXPEDIENTS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

ANTECEDENTS DE FET

A causa de l'endarreriment generalitzat en la tramitació dels expedients de responsabilitat

patrimonial  i  l'enorme  acumulació  dels  mateixos,  en  el  departament  de  responsabilitat

patrimonial   hi  ha expedients  pendents  de tramitar  des de l'any 2008.  Així,  la  quantitat

d'expedients acumulats, juntament amb els tràmits que impliquen, això és: valoració prèvia;

admissió a tràmit de la petició; petició d'informes a el servei a el funcionament de el qual

s'atribueix el mal al·legat; estudi dels mateixos; audiència a l'interessat; pràctica de proves

testificals o altres que en cada cas puguin resultar pertinents; elaboració d'informe jurídic

entrant a estudiar les qüestions de dret controvertides; control dels terminis i examen de les

circumstàncies  exigides  per  la  llei  per  a  la  determinació  de  l'existència  o  no  de  tal

responsabilitat per part de l'Ajuntament, converteixen la tramitació d'aquests expedients en

una complexa tasca.

Per  tant,  amb  el  present  programa  d'ocupació  es  pretenen  reforçar  els  recursos  de

l'Ajuntament per respondre a aquesta necessitat, fixant-se com a objectiu primordial alleujar

l'esmentada acumulació d'expedients en aquesta matèria.

Amb data 16 de novembre de 2020 el Regidor de medi ambient ha elaborat la memòria  del 

Programa de Gestió i impuls en la tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial.

FONAMENTS DE DRET
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I. L’article  10.1.c)  del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de 30 d’octubre,  amb el  qual

s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, preveu la possibilitat de,

per raons d’urgència i necessitat, nomenar personal funcionari interí per a l’execució

de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres

anys.

II. Per la seva banda, l’article 15.2, apartat d)  de la Llei  3/2007, de 22 de març, de

funció  pública  de  la  comunitat  autònoma de  les  Illes  Balears,  preveu  també  la

possibilitat  de nomenar personal  funcionari  interí,  entre d’altres,  per  desenvolupar

programes temporals que responen a necessitats no permanents de l’Administració.

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

Primer.- Aprovar, el programa de Gestió i impuls en la tramitació dels expedients de
responsabilitat patrimonial.

Segon.-  El termini d’execució d’aquest projecte és fins dia 31 de desembre de 2021,
prorrogable segons el previst a la llei, per considerar que les mancances i les necessitats a
atendre són conjunturals, és a dir, que no responen a una necessitat permanent i estructural
ja que només es necessari per poder reorganitzar tota la gestió econòmica financera de
l‘Ajuntament.
 Tercer.- El  Projecte  de  Gestió  i  impuls  en  la  tramitació  dels  expedients  de
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Llucmajor s’aprova en els termes i condicions
que figuren a la memòria del Programa de Gestió i impuls en la tramitació dels expedients
de responsabilitat patrimonial de  data 16 de novembre de 2020 (Annex I).

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
En l’assessorament al batle en assumptes de la seva competència, la interventora fa constar
que dia 20 de novembre acaba el termini per presentar a Intervenció la documentació que 
s’estableix en el Pla anual de control per dur a terme el control per dur a terme el control 
financer.

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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