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

DE 14 DE GENER DE 2011 
 

 
 Lloc de la reunió:                       Alaró, Casa consistorial, sala de reunions  
 Data:                                           14 de gener de 2011   
 Hora de començament:               14 h. 
 Hora d’acabament:                      14’30 h. 
 President:                                     Joan Simonet Pons, batle 

Membres presents:                      Antonio Matas Garcías 
     Maria Lourdes Bennasar Bennasar  

Membres que han excusat la 
Seva absència:       Gabriel Simonet Homar   
Caràcter de la sessió:                  ordinària 

 Convocatòria:                              primera 
 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 
 

 
 
 
 
1. ACTES ANTERIORS (17.12.2010 i 30.12.2009).- 

 
 Sotmeses a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 17 de desembre de 2010. 
- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 30 de desembre de 

2010. 
 
 
 
 
 

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- 
 

Vista la sol·licitud presentada i l’expedient instruït, en els quals consten els 
informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents. 
            En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia de 31 de juliol de 
2007 (BOIB núm. 122, d’11.08.2007), 

S’acorda per unanimitat concedir la següent llicència municipal:  
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núm. exp.:           5499/10 
promotor/a:         Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
                            Mallorca (ADU) 
situació:              polígon 1, parcel.la 147 
naturalesa urbanística del sòl objecte de l’actuació: rústic, de règim general  
finalitat de l’actuació i de l’ús al qual es destinarà: protecció de la legalitat 

urbanística, enderroc; - 
altària reguladora, volums i ocupació de parcel·la permesos per aquesta obra: - 

(no afectats) 
quantitat en què es pressuposten les obres:  93.775,23 € 
(en sòl rústic) normes en virtut de les quals no és preceptiu l’informe de la 

Comissió Insular d’Urbanisme: art. 36,2 de la Llei Autonòmica 6/1997, de 8 de juliol, 
del Sòl Rústic de les Illes Balears, “a contrario”, perquè l’activitat no suposa la 
construcció d’un nou habitatge 

terminis per començar i per acabar les obres: 6 mesos per començar-les, a 
comptar des del dia següent al de la notificació de l’acord de concessió; 24 mesos per 
acabar-les, comptat a partir del començament; transcorregut qualsevol dels dos terminis, 
l’ajuntament iniciarà l’expedient de caducitat de la llicència atorgada. 
 obres: 

 
Enderroc d’habitatge unifamiliar aïllat i edificació annexa, segons projecte bàsic 

i d’execució, de 18.10.2010, (expt. 1993/009 de l’Agència de disciplina urbanística, 
ADU), redactat per l’arquitecte tècnic Jordi Martínez Triviño (tècnic de l’AbDU). 

 
condicions: Abans d’iniciar les obres haurà de presentar: 
 
1. Nomenament de tècnic de grau mig director de les obres (art. 155, Ordenances 

d’Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d’11.11.2003). 
 
2. Nomenament d’empresa constructora (art. 155, Ordenances d’Edificació 

NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d’11.11.2003) 
 
3. Rebut del dipòsit d’una fiança al Consell de Mallorca, l’import de la qual serà 

d’un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió dels residus 
generats en l’obra per mitjà de la valorització efectuada per mitjà de certificat de l’autor 
del projecte (o empresa constructora) i/o valorització efectuada per l’administració, (art. 
3, i disposició addicional única, Ordenança municipal reguladora de la gestió dels 
residus de la construcció i demolició).  

 
4. Contracte formalitzat amb els gestors autoritzats pel servei públic insularitzat 

per gestionar els residus de construcció generats, (art. 3, i disposició addicional única, 
Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició).  
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 3. APROVACIÓ INICIAL ESTUDI DE DETALL C/ DE SON BORRÁS, 
NÚM. 23 (també amb accés per C/ de Son Ros, núm. 3).- 
 
 (Exp. núm. 1869-10). 
 Vista la sol·licitud de la persona interessada (reg. d’entrada núm. 1869, de 
26.04.2010), i l’expedient instruït. 
 Vists l’informe tècnic de l’arquitecta municipal de 22.12.2010, i l’informe 
jurídic del secretari-interventor de 17.06.2010. 

En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia de 31 de juliol de 
2007 (BOIB núm. 122, d’11.08.2007), 
 S’acorda per unanimitat: 
 

- Aprovar inicialment l’estudi de detall que afecta l’alineació de la planta 
primera, i la definició de l’afectació de la protecció de patrimoni, en el C/ de Son 
Borràs, núm.23 (també amb accés per C/ de Son Ros, núm. 3), promogut per Jaime 
Jaume Ribas i redactat per l’arquitecte Miguel Amengual Company, Mà d’Arquitecte, 
SLP, (visat col.legial núm. 15/00163/10, de 22.03.2010; i modificacions amb visat núm. 
15/00547/10, de 30.09.2010). 

 
condicions: 
 
1a. S’ha d’aportar estudi comparatiu de l’edificabilitat resultant per aplicació de 

les determinacions previstes en les Normes Subsidiàries i de la que s’obtén en l’estudi 
de detall, justificant el compliment del que s’estableix en el punt 3 de l’art. 65 del R.D. 
2159/1978, de 23 de juny, Reglament de planejament, (art. 66,2 del R.D. 2159/1978). 

 
2a. S’han de presentar plànols a escala adequada i com a mínim 1:500, amb 

referències a la nova ordenació i a l’anterior existent, (art. 66,3 R.D. 2159/1978). 
 
 - Així mateix, en compliment d’allò previst a l’art. 8,2 del R.D.-Llei 16/1981, de 
16 d’octubre, d’adaptació del plans generals d’ordenació urbana, es suspèn l’atorgament 
de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació i de demolició, a la zona afectada 
que és el C/ de Son Borràs, núm. 23. 
 
 
 
 
 

4. SANCIONS URBANÍSTIQUES.- 
 
 (Exp. núm. 51-2010). 
  

1. Fets. 
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Obres sense llicència en el polígon 4, parcel·la 405, consistents en:  
a) Ampliació de l’ocupació de l’edificació principal i del camí d’accés en 528’93 

m2. 
b) Reforma i ampliació d’una primitiva casa d’eines de 48’40 m2, en un 

habitatge de 59’40 m2 de superfície tancada i 83’40 m2 de porxos. 
c) Desmunt i moviment de terres amb maquinària pesada en un terreny amb un 

pendent superior al 20%. 
  

2. Persona responsable. 
 Casa Elegance, S.L., representada per Ralf Tiesmeier 
 
 3. Valoració proves practicades:  
 (en relació a les obres descrites a l’apartat “a” del punt 1, fets): projecte de 
legalització redactat per l’arquitecta Gabriela Kacelnik (visat col·legial núm. 
11/02204/09, de 04.05.2009). 

(en relació a les obres descrites en els apartats “b” i “c” del punt 1): informes de 
l’aparellador municipal de 29 d’abril de 2009 i de 22 de desembre de 2009. 
 Escrit de la persona responsable (reg. d’entrada núm. 5388, de 20.10.2010)  
 
 4. Infracció comesa. 
 (en relació a les obres descrites a l’apartat “a” del punt 1, fets): la tipificada a 
l’art. 25, de la Llei Autonòmica 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística, en 
relació a l’article 27.1.c) del mateix text legal. 
 (en relació a les obres descrites a l’apartat “b” del punt 1, fets): la tipificada a 
l’art. 25, de la Llei Autonòmica 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística, en 
relació a l’article 27.1.b) del mateix text legal. 
 (en relació a les obres descrites a l’apartat “c” del punt 1, fets): la tipificada a 
l’art. 25, de la Llei Autonòmica 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística, en 
relació a l’article 27.1.b) del mateix text legal. 
 
 5. Proposta de resolució. 

Proopsta de 8 d’octubre de 2010, (reg. de sortida núm. 2817, de 13.10.2010; 
notificada en data 18.10.2010). 

No s’han formulat al·legacions. 
 
 Vist l’expedient tramitat, 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 imposar a la persona responsable,  

 
Sanció de:  
30.313,05 € (corresponent al 5%, 70% i 50%, respectivament, del valor de les 

obres executades sense llicència), art. 46,1 i art. 45.e) de la Llei Autonòmica 10/1990, 
de 23 d’octubre. 
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5. 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 ratificar 
l’aprovació de les següents factures amb data a efectes comptables de 31.12.2010: 
 
Reg. Núm. doc. Raó social de l'interessat Núm. fac.     Import 
 
001237 A07125602 GRÀFIQUES LLOPIS S.A. 101691 939,1 6 
001238 B07056252 TELIM, S.L. 302234 277,48 
001239 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A.  792,10 
001241 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 501/2010 60,46 
001242 78196774V BESTARD FULLANA CATALINA 290 1.803 ,30 
001243 B57388795 FORN I PASTISSERIA SA CREU  1251 4 2,98 
001244 A80495864 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA PM1036 81 659,49 
001246 43036007V GUASP ROTGER JUAN 28 103,52 
001247 42992630H CALAFAT GUARDIOLA CATALINA  100,00  
001249 43032206B BIBILONI VIDAL JUAN MARCOS 149 28, 43 
001250 43032206B BIBILONI VIDAL JUAN MARCOS 150 54, 85 
001251 41392786P CAMPINS MARTORELL ANTONIO 1121 26, 25 
001252 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A.  617,94 
001253 43045797D GUTIERREZ ROMERA FIDEL 117/10 75,5 0 
001254 43045797D GUTIERREZ ROMERA FIDEL 119/10 180, 00 
001255 43473917F CONSTANTINO SANCHEZ STELLA M. 0001 /03 220,50 
001256 G57262438 AS. PROPIETARIS CANS PASTORS 8/10 1.500,00 
001257 A07015845 EDITORA BALEAR, S.A. P0005640 286, 74 
001258 A07242753 HORA NOVA, S.A. M/119817 706,02 
001259 43066428D SIMONET LLADO JORDI 1/394 5.546,00  
001260 43037336N GELABERT RIPOLL JOSE 30/2010 586,1 2 
001261 B07056252 TELIM, S.L. 302472 113,36 
001264 43166376E COLMILLO MAYRATA Mª ANTONIA 02/201 0 472,00 
001265 43166376E COLMILLO MAYRATA Mª ANTONIA 03/201 0 472,00 
001266 B07921729 ELECTROMAT BALEAR, S.L. 006006978 1.010,28 
001267 B57425019 NOGUERA SERVEIS GRAFICS S.L. 10073  920,40 
001268 B57425019 NOGUERA SERVEIS GRAFICS S.L. 10074  1.351,10 
001270 B07575467 RESTAURANT CAN ARABÖ S.L. TC030076 2 1.224,72 
001271 B07575467 RESTAURANT CAN ARABÖ S.L. TC030076 3 630,50 
001272 A07120926 ALMACENES GALMES S.A. 10A/17285 30 3,26 
001273 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 539/2010 57,54 
001274 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 540/2010 27,14 
001275 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 541/2010 90,33 
001276 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 542/2010 26,73 
001344 B07056252 TELIM, S.L. 302428 19.346,10 
   
   TOTAL 40.652,30 

 
 
 
 
 
           6. CERTIFICACIONS D’OBRES.- 
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 (Exp. núm. 2751-10).   
 Vista la certificació d'obra d’11 de gener de 2011, presentada en data 12.01.2011. 
 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.:  4   
   contractista:  Jorge Simonet Lladó 
  import:  11.042,86 € 
  partida pressupostària:  171.61902 (romanent d’incorporació obligatòria).       
 
 
 
 
 
 7. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS CULTURALS, 
SOCIALS I JUVENILS.- 
 
 (Exp. núm. 2623-10). 
  
 Subvencions a les associacions culturals i socials. 
 
 1. Fets. 
 Convocatòria de subvencions (publicada en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
l’ajuntament el dia 20  d’abril  de  2010). 
 Sol·licituds de: 
 - Associació de pares i mares d’alumnes del col·legi Nostra Senyora de la 
Consolació (reg. d’entrada núm. 3100, de 18.06.2010) 
 - Associació de pares i mares d’alumnes del col·legi públic Sant Bartomeu (reg. 
d’entrada núm. 3119, de 21.06.2010) 
 - Associació de voluntaris del Castell d’Alaró (reg. d’entrada núm. 2624, de 
28.05.2010) 
 - Associació d’amics de la mitjana edat S’Auborada (reg. d’entrada núm. 2897, de 
11.06.2010) 
 - Associació Nuredduna, mestresses de casa (reg. d’entrada núm. 3069, de 
18.06.2010) 
 - Estudi Musical d’Alaró (reg. d’entrada núm. 2935, de 14.06.2010) 

- Associació de persones majors (reg. d’entrada núm. 3070, de 18.06.2010) 
- Associació teatral Talcual (reg. d’entrada 3066, de 18.06.2010). 
- Associació de Veïns de Son Fiol (reg. d’entrada 3101, de 18.06.2010). 
- Matadero 22 (reg. d’entrada 3118, de 21.06.2010). 
- Associació Aula Blanca  (reg. d’entrada 3133, de 21.06.2010). 
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- Associació Cultural i Esportiva l’Orengar d’Alaró (reg. d’entrada 6303, de 
16.12.09) 

 
 Informe de la comissió tècnica d’avaluació, de 2 de novembre  de 2010, amb la 
següent puntuació: 
 - Apima Nostra Senyora de la Consolació, 6 punts 
 - Apima CP Sant Bartomeu, 8 punts 
 - Voluntaris Castell d’Alaró, 10 punts 
 - S’Auborada, 6 punts 
 - Nuredduna, 7 punts 
 - Estudi Musical, 5 punts 

- Associació persones majors, 7 punts 
- Talcual, 9 punts. 
- Associació de Veïns Son Fiol, 4 punts. 
- Matadero 22, 3 punts. 
- Associació Aula Blanca, 4 punts. 
- L’Orengar, 8 punts. 

 
 La proposta de resolució provisional, de 2 de novembre de 2010, s’ha comunicat a 
les associacions interessades. 
  
 Al·legacions presentades: 
  

- APIMA Ntra. Sra. De La Consolació (reg. d’entrada 5873, de 18.11.10)  
- Associació de Veïns de Son Fiol (reg. d’entrada 5951, de 23.11.10 i amb el 

segell de correus de 20.11.2010)  
 
 S’ha escoltat la proposta de batlia, en el sentit d’atendre les conclusions de 
l’informe tècnic de 22 de desembre de 2010. 
 
 2. Fonaments de dret. 
 Arts. 6 i 8 del Reglament de subvencions de l’ajuntament d’Alaró a les 
associacions inscrites al registre municipal (BOIB núm. 92, de 25.06.2009). 
 Partida 331.48901 del Pressupost general de 2010. 
 
 3. Concessió de subvencions.  
 En exercici de l’atribució conferida per l’art. 8 del reglament, s’acorda per 
unanimitat: 
 
 1r. Desestimar les al·legacions de Ntra. Sra. De La Consolació pel següent motiu:  
 

- No es pot equiparar la puntuació de l’APIMA Sant Bartomeu a la de la NSC, ja 
que, el col·legi de Sant Bartomeu te més alumnes potencials de fer les activitats 
extraescolars.  



 
 
 

Página 8 de 13 

L’APIMA NSC, diu que per el curs 2010-2011 s’ha de fer una revista bimensual i un 
blog, encara que no s’indica ni està pressupostat en el projecte presentat en la 
convocatòria de subvencions. 
  
 - Per la que fa referència a que l’Associació de veïns Son Fiol, no s’adequa a 
l’objecte de la convocatòria de subvencions, cal dir, que així com diu el punt 3 del 
Reglament de Subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les Associacions inscrites en el 
Registre Municipal, són beneficiaris i poden sol·licitar subvencions “les entitats socio-
culturals, juvenils i associacions del Municipi d’Alaró legalment constituïdes, sense 
finalitat de lucre, inscrites al registre municipal, o en tràmit d’inscripció, i que projectin 
realitzar les activitats o programes objecte de la subvenció”. 
Aquesta Associació està legalment constituïda  i inscrita en el registre d’entitats 
municipals. 
També cal tenir en compte el punt 5 del Reglament anteriorment citat, Activitats 
Subvencionables, on diu” els programes i actuacions subvencionables s’atendran als 
següents aspectes:  

- Despeses derivades de la realització d’activitats culturals, educatives, socials 
dins el terme d’Alaró, o fora d’Alaró en cas de representació del municipi. 

- Despeses derivades de l’adquisició i millora de bens mobles i immobles 
inventariables i en locals on es desenvolupin l’activitat, necessaris per a 
l’execució de les activitats descrites, degudament justificades.” 

 
Les activitats presentades s’ajusten a n’aquests punts, l’única que no s’ajusta i per tant 
no s’ha tengut en conte és el manteniment de ramals, i més concretament el tema 
d’asfaltat, ja que consideram que no és una activitat subvencionable per aquest 
reglament. 
A més cal dir que entre les finalitats de l’associació de Veïns de Son Fiol, existeix la de 
“ Fomentar i promoure la cultura pròpia de la nostra Comunitat, així com donar a 
conèixer i intercanviar amb altres cultures”, finalitats que s’ajusten a les activitats 
subvencionables, que s’indica en el punt 5 del reglament de subvencions de 
l’Ajuntament d’Alaró a les Associacions Inscrites al Registre Municipal. 
 
També es desestimen  les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns de Son 
Fiol pel següent motiu: 
 
 -  Encara que sigui una associació nova, les activitats que presenten no són 
activitats que es puguin classificar com a originals, ja que són activitats dedicades al 
públic infantil i al  normal funcionament de l’Associació. 
 
 
 2n. Concedir de les següents subvencions: 
 - Associació de pares i mares d’alumnes del col·legi Nostra Senyora de la 
Consolació, 1.246,75 €. 
 - Associació de pares i mares d’alumnes del col·legi públic Sant Bartomeu, 
1662,34 €. 
 - Associació de voluntaris del Castell d’Alaró, 2.077,92€ 



 
 
 

Página 9 de 13 

 - Associació d’amics de la mitjana edat S’Auborada, 1.246,75€ 
 - Associació Nuredduna, mestresses de casa, 1454,55€ 
 - Estudi Musical, 1038,96€ 

- Associació de persones majors, 1454,55€ 
- Associació teatral Talcual, 1870,13€  
- Associació de Veïns de Son Fiol, 831,17€ 
- Matadero 22, 623,38€ 
- Associació Aula Blanca, 831,17€ 
- Associació Cultural i Esportiva l’Orengar d’Alaró, 1662,34€ 

 
 
 
 
 Subvencions a les associacions juvenils. 

 
 (Exp. núm. 2623-10). 
 
 1. Fets. 
 Convocatòria de subvencions (publicada en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
l’ajuntament el dia 20  d’abril  de  2010). 
 Sol·licituds de: 

- Iyagi (reg. d’entrada núm. 3132, de 21.06.2010) 
- Grup d’Esplai El Cercle (reg. d’entrada núm. 2623, de 28.05.2010) 

 Informe de la comissió tècnica d’avaluació, de 2 de novembre de 2010, amb la 
següent puntuació: 

- Iygai, 7 punts. 
- Grup d’Esplai El Cercle, 11 punts. 

 La proposta de resolució provisional, d’11 de novembre de 2010, s’ha comunicat a 
les associacions interessades. 
 No s’han presentat al·legacions.  
 
 2. Fonaments de dret. 
 Arts. 6 i 8 del Reglament de subvencions de l’ajuntament d’Alaró a les 
associacions inscrites al registre municipal (BOIB núm. 92, de 25.06.2009). 
 Partida 234.48901 del Pressupost general de 2010. 
 
 3. Concessió de subvencions.  
 En exercici de l’atribució conferida per l’art. 8 del reglament, s’acorda per 
unanimitat la concessió de les següents subvencions: 
 

- Iygai, 1943,90€ . 
- Grup d’Esplai El Cercle 3054,70€. 
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 8. BASES CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL NETEJADORES 
(CONTRACTES LABORALS D’INTERINITAT).- 
 
 En data 31 de desembre de 2010 es va complir el període de vigència de la borsa 
de treball anterior, y es considera necessari disposar d’una altra per cobrir substitucions 
o necessitats del servei. 

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 DE LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE 
FEINA DE NETEJADORES   

(contracte laboral d’interinitat) 
(sistema de selecció: concurs) 

 
1a. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.- 

 Constituir una borsa d'aspirants per proveir, com a netejadores, les necessitats 
temporals per substitucions o circumstàncies especials del servei de neteja d’edificis, 
instal·lacions centres de/o a càrrec de l’ajuntament, fins al 31 desembre de 2014. 
S’assenyala expressament que la borsa de feina que es convoca serà substituïda i 
complementarà la que es pugui constituir durant el període esmentat a ran d’un 
procediment selectiu per cobrir el llocs de feina amb caràcter definitiu. 
 

2a.-NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA. 
Tipus de contracte: interinitat, (art. 15 del R.D.L. 1/1995, de 24 de març, Estatut 

dels treballadors, i arts. 2, 3 i4 del R.D. 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es 
desenvolupa l’art. 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de contracte de durada 
determinada).  

Previsió de la durada: - (es desconeix; es concretarà, si és possible, en cada 
supòsit). 

Jornada: completa (35 h./setmana) o a temps parcial (segons necessitats servei) 
Horari previst de treball: possiblitat jornada fraccionada, de dilluns a divendres, 

(l’horari podrà ser establert o modificat per resolució de batlia, tot atenent les necessitats 
dels serveis). 

Llocs de treball: edificis, centres i instal·lacions municipals, o a càrrec de 
l’ajuntament; el lloc concret podrà variar, segons necessitats (Casa de la vila, oficines 
municipals, centre de Son Tugores, centre sanitari, poliesportiu municipal, col.legi 
públic, centre d’educació infantil de primer cicle, ...) 

Retribucions: retribucions: salari base: 863,97 € / mensuals (14 pagues l’any) 
                       antiguitat (si pertoca): 28,10 € / trienni / mensual  

Període de prova: 15 dies 
 
 3a. REQUISITS DE LES ASPIRANTS. 
 a) Ésser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, amb les condicions 
establertes a la Llei 17/1993, de 23 de desembre. 
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 b) Tenir 18 anys. 
 c) Tenir la següent titulació: certificat d’escolaritat. 
 d) Conèixer la llengua catalana: nivell A (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. 
 
 Abans de la presa de possessió les persones interessades han de fer constar que no 
realitzen cap altra activitat en cap lloc del sector públic delimitat a l'art. 1 de la Llei 
53/1984, i que no perceben pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna 
activitat privada, han 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. 
 a) Serveis prestats a l'administració pública desenvolupant funcions o tasques 
anàlogues a les de la plaça que s’ofereix: 0'10 punts per mes complet, fins un màxim de 5 
punts. En cas de contractes a temps parcial, la puntuació es prorratejarà.  
 b) Serveis prestats a persones, empreses o fundacions privades desenvolupant 
funcions o tasques anàlogues a les de la plaça que s’ofereix: 0'05 punts per mes complet, 
fins un màxim de 3 punts. En cas de contractes a temps parcial, la puntuació es 
prorratejarà.  
 c) Per haver realitzat estudis o cursos de formació ocupacional en matèries 
relaciones amb les tasques a desenvolupar, impartits per organisme oficial o centre 
homologat, d'una durada mínima de 10 hores, i que no s'hagin considerat com a requisit 
per a participar en aquesta convocatòria o en els altres mèrits: 0’03 punts per cada hora de 
formació, fins un màxim de 2 punts.  
 
 6ena. FORMA D'ACREDITAR EL MÈRITS. 
 a) i 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. Així mateix, s’haurà d’adjuntar informe de vida 
laboral, expedit per la Seguretat Social. 
 c): 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. 
 Lloc: Ajuntament d'Alaró, registre general, C/ Petit, núm. 1.  
 Termini de presentació: fins a les 13 h. de dia 31 de gener de 2011. 
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 Les sol·licituds únicament es podran presentar a les oficines municipals. 
 
 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. Certificat o títol oficial que acrediti el coneixement de la llengua catalana, nivell 
A o superior; els títols, certificats o diplomes hauran de ser aquells lliurats per la Junta 
Avaluadora de Català, o els homologats. 
 4. Fotocòpia dni. 
 6. Justificació documental (originals o fotocòpies autenticades) 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: Persona designada pel Consell de Mallorca o per la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears   
 Suplent:    (designat pel titular)  
 Vocals:   1r. Bartolomé Corró Amengual (encarregat manteniment) 
               2n. Francisca Ferragut Xamena (treballadora social) 
 Suplents:  (seran designats pels titulars)  
 Secretari:      Jaume Nadal Bestard, Secretari de l'Ajuntament. 
 Suplent:            Pere Guasp Borrás, Administratiu. 
 Categoria del Tribunal: E 
 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. 
 
 10ena. BORSA DE TREBALL. 
 Les aspirants que hagin participat en aquest procés selectiu, constituiran la borsa de 
treball per cobrir les possibles vacants o substitucions, i altres incidències que puguin 
sorgir en el servei, i seran cridades per ordre de la puntuació obtinguda; els empats es 
resoldran d’acord amb la major puntuació obtinguda en els apartats a), b) i c), per aquest 
ordre, de la base 5ena.; de persistir la igualtat en la puntuació, es resoldrà per sorteig. 
 Si es refusa l’oferta de treball, es perdrà la posició en la llista, passant a l’últim lloc. 
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 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, 14 de gener de 2011. 
 
         Vist i plau, 
                    El President, 


