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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE 8 D’OCTUBRE DE 2010 
 

 
 Lloc de la reunió:                       Alaró, Casa consistorial, sala de reunions  
 Data:                                           8 d’octubre de 2010   
 Hora de començament:              13’45 h. 
 Hora d’acabament:                     14 h. 
 President:                                   Antonio Matas Garcías, 1r. Tinent de batle 

Membres presents:                     Gabriel Simonet Homar 
        Maria Lourdes Bennasar Bennasar  
Membres que han excusat  
la seva absència:      Joan Simonet Pons  
Caràcter de la sessió:                  ordinària 

 Convocatòria:                             primera 
 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 
 

 
 
 
 
 
1. ACTA ANTERIOR (30.09.2010).- 

 
 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 30 de setembre de 2010.  
 
 
 
 
 
 2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- 
 
 (Retirat). 

 
 
 
 



 
 
 

Página 2 de 8 

 
3. FACTURES.- 

 
En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 628-07, de 31 de 

juliol de 2007 (BOIB núm. 122, d’11.08.2007), s’acorda per unanimitat aprovar les 
següents factures: 
 
Reg. Núm. doc. Raó social de l'interessat Núm. fac.  Import 
 
000922 E57436792 LA PROTECTORA C.B.  119,90 
000940 43127022K BIBILONI COMPANY JORDI 190 474,35 
000941 43127022K BIBILONI COMPANY JORDI 189 1.269,7 5 
000983 B57496432 GLOBAGUA, S.L. F4585 1.741,01 
000986 B07017312 SALOM  Y POMAR S.L.  MUSICASA FAC2 1791 472,00 
001020 41387494Y SIMONET GUARDIOLA MIGUEL  MIAN 680 /2010 23,60 
001023 B01104892 S.E. KIMU-2000, S.L. FA101603 683, 22 
001060 43127022K BIBILONI COMPANY JORDI 192 1.269,7 5 
001066 43005387X SERRA AMENGUAL PEP 134/10 2.714,00  
001071 B57217820 FERRETERIA NOVA S.L. 250 138,72 
001073 24201193H CORTES MORENO JOSE 102 0,00 
001074 A28647451 MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA  2610 45 85,50 
001075 43032206B BIBILONI VIDAL JUAN MARCOS 142 152 ,43 
001077 43032206B BIBILONI VIDAL JUAN MARCOS 147 9,1 6 
001079 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A.  501,57 
001080 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A.  135,99 
001083 A08472276 WURTH ESPAÑA S.A. 1057192 158,83 
001084 B57388795 FORN I PASTISSERIA SA CREU S.L. 12 37 45,29 
001085 78208427D MANRESA QUETGLAS SEBASTIA 01/2010 236,00 
001087 41204671X GELABERT COLOMAR MARIA 23 1.667,71  
001089 B07804628 ESTACION DE SERVICIO ALARO SL 2928 600B 906,25 
001090 B07754245 PLANAS MUNTANER , SL.  275,90 
001091 B07754245 PLANAS MUNTANER , SL.  1.500,00 
001093 G07848773 XAMO-XAMO GRUP DE TEATRE 2010/3 1. 200,00 
001106 G07329972 AS. CULTURAL SARAU ALCUDIENC 13/20 10 1.800,00 
001109 A07242753 HORA NOVA, S.A. M/118462 708,00 
     
   TOTAL 18.288,93 

 
 
 
 
 
4. CERTIFICACIONS D’OBRES.- 
 

 (Exp. núm. 5402-09).   
 Vista la certificació d'obra de 21 de setembre de 2010, presentada en data 
08.10.2010. 
 En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 628-07, de 31 de 
juliol de 2007 (BOIB núm. 122, d’11.08.2007), s’acorda per unanimitat: 
 
 - Aprovar la certificació d'obres següent: 
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  obra:  “Cubrición pista polideportiva”  (Fondo Estatal de Inversión Local)   
  certificació núm.:  5 (i última)  
   contractista:  Amer e Hijos, S.A. 
  import:  144.786,54 € 
  partida pressupostària:  452.63818 (romanent de 2009 d’incorporació obligatòria)      

 
 
 

 (Exp. núm. 2751-10).   
 Vista la certificació d'obra de 29 de setembre de 2010, presentada en data 
08.10.2010. 
 En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 628-07, de 31 de 
juliol de 2007 (BOIB núm. 122, d’11.08.2007), s’acorda per unanimitat: 
 
 - Aprovar la certificació d'obres següent: 
  obra:  “Recuperación jardines Son Tugores”  (Fondo Estatal para el empleo y la 
sostenibildad local – Gobierno de España)   
  certificació núm.:  1   
   contractista:  Jorge Simonet Lladó 
  import:  22.378,28 € 
  partida pressupostària:  171.61902       

 
 
 
 
 
5. MEMORIA ACTUACIÓN OBRA “MEJORAS EN EL TEATRO DE 

ALARÓ” (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD 
LOCAL – GOBIERNO DE ESPAÑA; REFª: EXP. MPT-FEESL Nº 17627).- 

 
 (Exp. municipal nº 354-10). 
 (Su Refª. MPT- FESSL: nº expediente 17627) 
 Inversión realizada:  
 
Contratista: Metalúrgica Industrial Naval Adrover, S.A., NIF A07020654 
Puestos de trabajo creado: 0 
Factura importe:  11.514,44 €  (impuestos incluidos) 
  fecha emisión:  30.07.2010 
  nº:   209/10 
Fecha recepción/conformidad obra: 08.10.2010 
 
 A propuesta del presidente, en ejercicio de la competencia delegada por 
resolución de Alcaldía nº 628-07, de 31 de julio de 2007 (BOIB nº 122, de 11.08.2007), 
se acuerda por unanimidad: 
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 - Dar conformidad a la ejecución de la inversión “Mejoras en el teatro de Alaró” 
(contrato menor de obra; Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local- 
Gobierno de España). 

 
 
 
 
 
6. BASES CONVOCATÒRIA PLAÇA DINAMITZADOR/A JUVENIL 

(CONTRACTE LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL).- 
 
 (Exp. núm. 2455-10). 

Atesos els acords del Ple de l’ajuntament de 27 de maig de 2010 i de 30 de 
setembre de 2010, vista la proposta del Batle (reg. d’entrada núm. 5212, de , en exercici 
de l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 628-07, de 31 de juliol de 2007 
(BOIB núm. 122, d’11.08.2007), s’acorda per unanimitat aprovar les següents bases i 
convocatòria, 
 
 1a. NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA. 
 Tipus de personal:  Personal laboral temporal. 
 Denominació:              Dinamitzador/a juvenil  
                                  (Servei municipal de dinamització juvenil) 
 Tipus de contracte: Contracte de servei determinat 
    (Art. 1, sis, R.D.-Llei 10/201, de 16 de juny, de mesures  
                                                  urgents per a la reforma del mercat laboral).  
 Durada prevista del contracte:   de 01.11.2010 a 28.02.2011  

 Característiques:  promoure i potenciar activitats pels joves d’Alaró;  
                                        objectius específics, 

a) Detectar les necessitats i demandes dels joves del poble. 
b) Desenvolupar activitats on puguin participar la població juvenil a ran 

de les demandes detectades. 
c) Crear les dinàmiques de participació juvenil adequades. 
d) Assistir al curs d’informador juvenil si se’n celebra durant la vigència 

del contracte. 
e) Dinamitzar l’escorxador com a casal de joves i optimitzar l’ús 

d’altres instal·lacions. 
Especialment s’han de cercar el compliment del objectius en el col·lectiu 
de joves entre 14 i 18 anys. 

 Jornada laboral:  12 h./setmana, de dilluns a diumenge, horari flexible; amb 
possibilitat d’ampliació. 

 Grau de coneixement de 
 la llengua catalana:   C (Junta Avaluadora de Català). 
 Període de prova:  15 dies. 
 Retribució:        393,36 €/mensuals (14 pagues anuals). 
                                                  antiguitat: 26,70 €/trienni/mensual (si pertoca) 
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 2a. NORMES GENERALS. 
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les basesd el règim local; R.D.L. 781/1986, 
de 18 d'abril; Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; Llei 
Autonòmica 3/2007, de 27 de març, de la función pública de la CAIB; D. 27/1994, d'11 de 
març, R.D. 364/1995, de 10 de març, Ordre del Ministerio de Administraciones Públicas 
APU/1461/2002, de 6 de juny (BOE núm. 143, de 15.06.2002), i Circular 1/87, de 26 de 
març, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, sobre convocatòries i 
selecció per accés a places de personal laboral, en allò que sigui d'aplicació analògica. 
 
 3a. REQUISITIS DELS ASPIRANTS. 
 a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. 
 b) Tenir 18 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa. 
 c) Tenir la següent titulació: Animació sociocultural (formació professional de grau 
superior) o Director/a de temps lliure.  
 d) Conèixer la llengua catalana, nivell C (o superior). 
 e) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que pugui impedir el 
desenvolupament de les funcions corresponents. 
 f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de les 
administracions públiques. 
 g) Carnet de conduir classe “B”. 
 Abans de la signatura del contracte la persona interessada ha de fer constar que no 
realitza cap altre activitat en cap lloc del sector públic delimitat a l'art. 1 de la Llei 53/1984, 
i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat 
privada, ha de declarar-la en el termini de deu dies des de la signatura del contracte, perquè 
la Corporació pugui adoptar l'acord de compatibilitat o incompatibilitat. 
 
 4a. SISTEMA SELECTIU. 
 Concurs. 
 
 5ena. BAREM DE MÈRITS DEL CONCURS. 
 Experiència. 

a) Serveis prestats a l'administració pública desenvolupant funcions o tasques 
anàlogues a les de la plaça oferta: 0'10 punts per mes complet, fins un màxim 
d’2 punts. 

  Si la jornada no fos completa, es prorratejarà la puntuació. Si el servei és 
unicament d’informació juvenil, es valorarà en un 25 per 100.  
b) Serveis prestats a persones o empreses privades desenvolupant funcions o 

tasques anàlogues a les de la plaça oferta: 0'05 punts per mes complet, fins un 
màxim d’1 punt. 

  Si la jornada no fos completa, es prorratejarà la puntuació. Si el servei és 
unicament d’informació juvenil, es valorarà en un 25 per 100.  

   Per valorar aquest apartat s’ha de presentarun certificat expedit per 
l’òrgan competent en què s’especifiqui el tipus de contracte, el tant per cent de la 
jornada i les funcions dutes a terme. 
  Formació. 
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      c)     Seminaris, cursos i jornades de formació i perfeccionament impartits per 
centres oficials o centres acollits al Pla de Formació contínua de les Administracions 
Públiques, directament relacionats amb les funciones pròpies de la categoria convocada, 
es valoraran de la següent forma: 

       Nombre de       
     hores lectives          crèdits        puntuació   

   ≤10 h    1  0,0250  
15 h.     0,0375  
20 h.   2  0,0500 
25 h.     0,0625 
30 h.   3  0,0750 
35 h.     0,0875 
40 h.   4  0,1000 
45 h.     0,1125 
50 h.   5  0,1250 

Puntuació màxima en aquest apartat: 1 punt. 
Els cursos amb una durada superior a 50 hores es puntuaran seguint la mateixa 

proporció, sempre en múltiple de 5 hores. 
 Aquells seminaris, congressos i cursos que no acreditin el nombre d’hores se’ls hi 
assignarà la puntuació mínima. 
 No es valoraran les titulacions acadèmiques exigides per l’art. 25 de la llei 30/84, 
de 2 d’agost, de Mesures per a la  Reforma de la Funció Pública, pel accés als distints 
grups de titulació, ni els cursos encaminats a l’obtenció d’aquelles. 

Aquest mèrit s’acreditarà documentalment mitjançant fotocòpia acarada amb el  
títol d’assistència o certificat expedit pel centre o institució que hagi organitzat el curs, 
amb indicació de la durada del mateix i de les matèries tractades. Només es  valoraran 
aquells cursos que estiguin relacionats directament amb la plaça objecte de la 
convocatòria. 
 Altres titulacions. 
 d) Informador/a juvenil: 1 punt. 
  
 En cas d’empat en la puntuació final acumulada, serà preferent  l’aspirant que 
tingui més puntuació en l’apartat a), seguit del d) del b) i del c). Si persisteix l’empat, es 
resoldrà per sorteig.   
 
 6ena. FORMA D'ACREDITAR EL MÈRITS. 
 a), b): Certificació expedida per l'entitat on s'han prestat els serveis; la certificació 
ha de recollir la descripció del tipus de feina realitzada i també el període de la relació; 
necessàriament s’ha d’acompanyar certificació de l’experiència o vida laboral expedida per 
administració pública o entitat oficial. 
 c) i d): Títol o certificació expedida per institució pública, oficial o homologada. 
 No seran valorats, ni en cap cas puntuaran, els mèrits al·legats i que no siguin 
justificats documentalment. 
 
 7ena. LLOC, TERMINI I DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ACOMPANYAR A 
LES SOL.LICITUDS. 



 
 
 

Página 7 de 8 

 Lloc: Ajuntament d'Alaró, registre general, C/ Petit, núm. 1.  
 Termini de presentació: fins a les 13 h. de dia 25 d’octubre de 2010. 
 Les sol·licituds únicament es podran presentar a les oficines municipals. 
 Nota:  En el suposat cas de no haver-se presentat cap sol·licitud el Batle podrà 
prorrogar aquest termini. 
 No s'estableix un model d'instància. 
 Les sol.licituds per participar en aquest concurs inclouran les següents dades: 
 Nom i llinatges del sol.licitant 
 NIF 
 Direcció 
 Telèfon 
 Índex de la documentació que s'hi adjunta 
 
 A les sol.licituds s'adjuntarà obligatòriament: 
 1. Declaració jurada de complir els apartats e) i f) de la Base 3a. 
 2. Títol professional (original o fotocòpia) 
 3. Certificat o títol oficial que acrediti el coneixement de la llengua catalana, nivell 
C o superior; els títols, certificats o diplomes hauran de ser aquells lliurats per la Junta 
Avaluadora de Català, o els homologats. 
 4. Fotocòpia dni. 
 5. Fotocòpia permís de conducció. 
 6. Justificació documental (originals o fotocòpies) dels mèrits que s'al.leguin. 
 
  8ena. PUBLICITAT. 
 El cartell anunciador d'aquesta oferta de treball serà inserit en el tauler d'anuncis de 
l'ajuntament i publicat a la pàgina web municipal.  
 
 9ena. TRIBUNAL QUALIFICADOR. 
 President: Guillerm Cladera Coll   
 Suplent:     (designat pel titular)  
 Vocals:   1r. Maria del Pilar Muntaner Bennasar 
               2n. (designat per la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i 

Immigració, del Govern de les Illles Balears) 
                                     3r. (designat pel Consell de Mallorca) 
 Suplents:  1r. (designat per la titular)  
      2n. (id. vocal titular)   
                              3r. (id. vocal titular) 
 Secretari:      Jaume Nadal Bestard, Secretari de l'Ajuntament. 
 Suplent:            Pere Guasp Borrás, Administratiu. 
 Categoria del Tribunal: C. 
 L'abstenció i recusació dels membres del tribunal es resoldrà d'acord amb allò que 
disposen els arts. 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 Un cop finalitzada l'avaluació dels mèrits al·legats pels aspirants, el Tribunal 
elevarà a la Batlia l'acta de la sessió amb una proposta de contractació a favor de la persona 
que hagi obtingut major puntuació. 
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 10ena. BORSA DE TREBALL. 
 Els aspirants que hagin participat en aquest procés selectiu, constituiran la borsa de 
treball per a cobrir les possibles vacants o substitucions, i altres incidències que puguin 
sorgir, i seran cridats per ordre de la puntuació obtinguda; els empats es resoldran en la 
forma prevista a la base 5ena. 
 Si es refusa l’oferta de treball, es perdrà la posició en la llista, passant a l’últim lloc. 
 
 11ena. INCIDÈNCIES. 
 El tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu. Amb aquests efectes, s'estableix 
expressament que el tribunal podrà convocar els aspirants a una entrevista personal per tal 
de concretar determinats aspectes dels mèrits al·legats. 
 
 12ena. IMPUGNACIÓ. 
 Aquestes bases, la convocatòria i quants actes administratius es derivin de la 
mateixa i de l'actuació del tribunal, podran ésser impugnats pels interessats en la forma i 
terminis que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
 
 
 
 
 

En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la 
sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe. 
 

Alaró, 8 d’octubre de 2010 
 
         Vist i plau, 
                    El President accidental, 


