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

DE 10 DE SETEMBRE DE 2012 
 

 

 

 Lloc de la reunió:                       Alaró, Casa consistorial, sala de reunions  
 Data:                                           10 de setembre de 2012   
 Hora de començament:               13’35 h. 
 Hora d’acabament:                      14 h. 
 President:                                    Joan Simonet Pons, batle 

Membres presents:                     Gabriel Simonet Homar   
     Maritina Campins Moyá 
     Maria Lourdes Bennasar Bennasar  
     Juan Lozano León 

Membres absents:       -  
Personal present:       Xavier Bacigalupe Blanco, interventor 
Caràcter de la sessió:                  ordinària  

 Convocatòria:                              primera 
 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 
 

 

 

 

 

 1. ACTA ANTERIOR (27.08.2012).-  

 
 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 27 d’agost de 2012. 
 

  

 

 

 

2. FACTURES.- 
 

            En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 654-2011, de  30 
de juny (BOIB núm. 108, de 16.07.2011), s’acorda per unanimitat aprovar les següents 
factures: 
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Reg. Núm. doc.   Raó social de l'interessat Núm. fa c.    Import 
 
000725 E57302028 ANTEMA C.B. A/43 143,13 
000727 43127022K BIBILONI COMPANY JORDI 254 5.802,5 7 
000730 A07147085 MALLORCA SO S.A. 2012/A-016 2.891, 00 
000731 41387494Y SIMONET GUARDIOLA MIGUEL  407/2012  113,28 
000733 41387494Y SIMONET GUARDIOLA MIGUEL  411/2012  348,10 
000734 A07072911 PUIGCERCOS ELECTRICA S.A. CR44476 86,22 
000737 E57267635 MATEU HORRACH C.B.  41,00 
000738 E57267635 MATEU HORRACH C.B.  58,25 
000739 44326987F LABANDEIRA BELMONTE MARIO 54 2.709 ,68 
000743 G57738320 AS. CULTURAL LA SIESTA 5 1.559,00 
000744 41387494Y SIMONET GUARDIOLA MIGUEL  414/2012  321,26 
000747 43148177Q PERELLO ROSSELLO MIGUEL A. FAD038 1.000,64 
000759 B57496432 GLOBAGUA, S.L. F 7168 1.379,20 
000760 B57496432 GLOBAGUA, S.L. F 7137 350,46 
000762 33323321R TRABADO AGUILERA ALBERTO 1 236,00 
000763 B57425019 NOGUERA SERVEIS GRAFICS 12035 813, 02 
000764 A07071681 EUROCARNAVALES S.A. 94420 32,60 
000766 E57264640 ADDAYA, CENTRE D'ART CONT 200 3.42 4,80 
000772 B96643291 FOCS D'ARTIFICI EUROPLA, 1-0122 15 0,00 
000774 A07147085 MALLORCA SO 2012/A-017 289,10 
000775 F07276207 ESTUDI ZERO TEATRE 20 2.950,00 
000778 43037336N GELABERT RIPOLL JOSE 12/12 1.315,7 0 
000780 43037336N GELABERT RIPOLL JOSE 9/12 5.116,43  
000781 43037336N GELABERT RIPOLL JOSE 13/12 3.853,4 8 
000786 43088501W FERNANDEZ REOLID Mª PILAR 16 1.857 ,14 
000787 43036007V JUAN GUASP ROTGER 39 221,62 
000788 B07017312 SALOM  Y POMAR S.L.  894 106,20 
000789 41375180C BARCELO BUSQUETS PEDRO 647 445,66 
000790 41375180C BARCELO BUSQUETS PEDRO 594 294,80 
000791 42984575J ANTONIO REAL RAMIS 535 44,20 
000794 42984575J ANTONIO REAL RAMIS 400 120,00 
000795 41375180C BARCELO BUSQUETS PEDRO 655 399,73 
000796 E57648081 JARDINS NATURALS C.B. 1000099 230, 10 
000797 E57648081 JARDINS NATURALS C.B. 1000098 250, 16 
000798 34066873D LOPEZ PERALES ANDRES 075 1.720,44 
000799 41232021J FERRIOL CLADERA JAIME 0001941 552, 66 
000800 A28318012 EUROCONTROL S.A. FV034/00538 110,0 0 
000802 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A. C9A1137653 4,65 
000803 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A. C9A1146936 419,20 
000804 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A. 31/07/2012 431,75 
000805 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A. 31/07/2012 26,58 
000806 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A. 31/07/2012 51,35 
000808 18227363R CARACUEL GALLARDO PABLO 54 236,00 
000809 1843251318 MANDOLINI DANIEL 2012/15 1.000,00  
000814 B07731417 GRUAS MARRATXI S.L. 489 1.124,99 
000820 B57634131 GRUP TRUI MALLORCA, SL A/2120719 7 08,00 
000821 B57634131 GRUP TRUI MALLORCA, SL A/2120794 9 55,80 
000823 78209193Q CAMPINS MORRO ANDREU 172 233,70 
000824 78209193Q CAMPINS MORRO ANDREU 301 146,79 
000825 78209193Q CAMPINS MORRO ANDREU 420 51,04 
000826 78209193Q CAMPINS MORRO ANDREU 421 153,28 
000827 78209193Q CAMPINS MORRO ANDREU 422 356,01 
000828 78209193Q CAMPINS MORRO ANDREU 423 102,34 
000829 78209193Q CAMPINS MORRO ANDREU 424 131,88 
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000830 78209193Q CAMPINS MORRO ANDREU 425 375,59 
000831 78209193Q CAMPINS MORRO ANDREU 433 408,07 
000841 B57309304 INFORMATICA AL DIA  1000632 154,51  
000870 43166376E COLMILLO MAYRATA Mª A. 07/2012 472 ,00 
000871 43166376E COLMILLO MAYRATA Mª A. 08/2012 472 ,00 
000872 43166376E COLMILLO MAYRATA Mª A. 09/2012 472 ,00 
000873 43166376E COLMILLO MAYRATA Mª A. 10/2012 472 ,00 
000874 43166376E COLMILLO MAYRATA Mª A. 11/2012 472 ,00 
000875 43166376E COLMILLO MAYRATA Mª A. 12/2012 472 ,00 
000876 18237619E ALOMAR MARI PAU 03/2012 235,30 
000877 18237619E ALOMAR MARI PAU 04/2012 235,30 
000878 18237619E ALOMAR MARI PAU 05/2012 235,30 
000879 18237619E ALOMAR MARI PAU 07/2012 235,30 
000880 18237619E ALOMAR MARI PAU 08/2012 141,50 
 

 TOTAL 52.323,86 
 
 
 
 
 

3.- CERTIFICACIONS D’OBRES.- 
 

 (Exp. núm. 3921-2012). 
 Vista la certificació d'obra de 27 d’agost de 2012 (registre d’entrada núm. 4382 
3.082012). 
            En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 654-2011, de  30 
de juny (BOIB núm. 108, de 16.07.2011), s’acorda per unanimitat: 
 
 - Aprovar la certificació d'obres següent: 
  obra:  “Àrea reserva genètica de fruiters i hortalisses en els Jardins de Son 
Tugores” 
  certificació núm.:  1 
   contractista:  Jorge Simonet Lladó, dni. 43066428D 
  import:   31.532,35 € 
  aplicació pressupostària:  171.62701       
 
 
 
 
 
 4. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ADJUDICACIÓ “CONTRACTE 
FESTES”.- 
 
 (Exp. núm. 3082-2012). 
 

1. Fets. 
Ofertes o propostes de: 
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Euro Espectacles. 
Unnànima Services, S.L., de 21 i 22 de març de 2012. 
Grup Trui Mallorca, S.L., de 26 de març de 2012. 
General Music 
Música i Complements, S.L. 

Acord de la Junta de govern local d’11 de juny de 2012, pel qual s’adjudica el 
contracte a Grup Trui Mallorca, S.L., pel preu de 37.170,00 € (IVA inclòs). 

Recurs de reposició contra l’anterior acord, interposat pel grup municipal Partit 
Socialista de Mallorca – Entesa Nacionalista (PSM-EN), (registre d’entrada núm. 3579, 
de 09.07.2012). 

Trasllat del recurs de reposició i tràmit d’audiència a les empreses que havien fet 
arribar ofertes o propostes (registre de sortida núm. 1857 a 1861, amb justificants de 
recepció de correus). 

Al·legacions de Grup Trui Mallorca, S.L., amb aportació de documentació 
(registre d’entrada núm. 3769, de 20.07.2012). 
 Existència de crèdit pressupostari, adequat i suficient, a l’aplicació 338.22607 
(Fests populars) del Pressupost general per a 2012. 
 

2. Fonaments de dret. 
 Art. 33 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, sobre les causes d’anul·labilitat de dret 
administratiu. 
 Art. 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre l’anul·labilitat 
dels actes administratius. 
 

3. Acord. 
            Vist l’informe sobre l’elecció de l’oferta per contractar les actuacions musicals a 
realitzar durant les festes patronals de 2012 (Sant Pere i Sant Roc), de la regidora 
delegada d’educació i festes Maritina Campins Moyá i del regidor delegat de cultura, 
joventut i fira Llorenç Perelló Rosselló, de 5 de setembre de 2012 (registre d’entrada 
núm. 4537, de 06.09.2012). 
 Vist l’informe del secretari, que consta al peu de la proposta, favorable a la 
desestimació del recurs de reposició.            
 En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 654-2011, de 
30 de juny de 2011 (BOIB núm. 108, de 16.07.2011), a proposta del Batle, s’acorda per 
unanimitat: 

 
 - Desestimar el recurs de reposició interposat pel grup municipal PSM-EN contra 
l’adjudicació del contracte de servei “Actuacions musicals i altres per a les festes de Sant 
Pere i festes patronals de Sant Roc”, pels següents motius:   
 
 El fet de no disposar d’un plec de clàusules administratives particulars és un mer 
defecte de forma, perquè la petició i presentació d’ofertes o propostes per cinc empreses 
capacitades per a la prestació dels serveis, amb antecedents d’anys anteriors i 
experiències en el sector, fa que ja s’hagi donat un requisit formal indispensable, que ha 



 
 
 

Página 5 de 10 

permès aconseguir la finalitat perseguida (celebració de les festes populars, després 
d’haver consultat, estudiat i comparat ofertes). Tampoc s’ha donat lloc a la indefensió 
de les empreses interessades, perquè en el tràmit d’audiència han pogut formular les 
seves al·legacions o consideracions.  
 
 La proposta del Grup Trui Mallorca, S.L., oferia uns avantatges econòmics 
estimats en 6.976 €, una qualitat artística i un equipament tècnic superior a la resta, com es 
detalla a l’informe dels regidors que proposaren l’adjudicació. 
 
 El Grup Trui Mallorca, S.L., en data 20 de juliol de 2012, ha presentat 
documentació acreditativa de: 
 estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (certificat de la 
Agencia Tibutaria, de 2 de febrer de 2012) 
 estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social 
(certificat de la Tesoreria General de la Seguridad Social, de 4 de juny de 2012) 
 inscripció en el Registre de contractistes del Govern de les Illes Balears, número 
5098, grup L, subgrup 5, categoria D, (certificació de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de les Illes Balears, de 8 de març de 2012). 
 tenir un contracte d’exclussivitat amb l’artista conegut com a “Tomeu Penya”, 
(declaració de 12 de juny de 2012) 
 
 A l’aplicació pressupostària 338.22607 (festes populars) del Pressupost general 
per a 2012, existia crèdit pressupostari, adequat i suficient.  
 
 El secretari-interventor no formulà objecció alguna a l’acord d’adjudicació del 
contracte de serveis “Actuacions musicals festes Sant Pere i festes patronals Sant Roc 
2012”, adoptat en la sessió de la Junta de govern local d’11 de juny de 2012. 
 
 En el suposat cas de revisar-se i anul·larse el contracte, considerant que s’han 
prestat els serveis, en aplicació de la doctrina de “l’enriquiment injust”, igualment s’hauria 
de pagar el preu.   
 
 Tot i reconeguent el defecte formal de la inexistència d’un plec de clàusules, si la 
pretensió hagués estat obviar l’aplicació dels principis de no discriminació i d’igualtat de 
tracte als licitadors, s’hagués pogut recórrer a la fórmula del “contracte menor de serveis”, 
tan sols encarregant de forma separada les actuacions de les festes de Sant Pere i les 
actuciacions de les festes de Sant Roc; però la finalitat perseguida amb l’actuació dels 
regidors que han intervigunt ha estat aconseguir una utilizació eficient dels recursos 
municipals, en un marc de competència entre empreses capacitades per prestar els serveis, i 
seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
 

(Atès el seu deure d’abstenció, per tenir relació de parentiu amb la persona 
professionalment interessada en l’assumpte, els regidors Maria Lourdes Bennasar 
Bennasar i Juan Lozano León s’han abstingut en aquest assumpte, (art. 28,2,b, de la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú). 
 
 
 
 
 
 5. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA BORSA FEINA AUXILIAR 
ADMINISTRATIU.- 
  
 (Exp. núm. 2658-2012). 
 

1. Fets. 
Bases de la convocatòria per constituir una borsa de feina d’aspirants a una plaça 

d’auxiliar d’administració general (contracte laboral temporal), aprovades per acord de 
la Junta de govern local de 24 de maig de 2012 (BOIB núm. 80, de 02.06.2012). 

Acta de la sessió del tribunal qualificador, dels dies 18, 19 i 20 de juny de 2012, 
amb proposta de contractació i borsa de feina per ordre de major puntuació. 

 Resolució de Batlia núm. 533, 2012, de 22 de juny, per la qual es contracte la 
persona amb major puntuació de la borsa de feina. 

 Recurs de reposició contra la proposta de contractació i la constitució de la borsa 
de feina, interposat per Ramón Campins Sánchez. 

Audiència a les persones interessades, sobre el recurs de reposició (BOIB núm. 
114, de 07.08.2012). 

No s’han presentat al·legacions durant el termini d’audiència. 
Informe del tribunal qualificador, de 7 de setembre de 2012, sobre el recurs de 

reposició. 
 

2. Fonaments de dret. 
Arts. 14 i 35 del R.D. 364/1995, de 10 de març, reglament general d’ingrés del 

personal al servei de l’administració general de l’estat, en relació a la base 2a. de la 
convocatòria. 

Art. 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú,  
 

3. Acord. 
            Vist l’informe Informe del tribunal qualificador, de 7 de setembre de 2012, 
sobre el recurs de reposició, (registre d’entrada núm. 4573, de 07.09.2012). 
             En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 654-2011, de 
30 de juny de 2011 (BOIB núm. 108, de 16.07.2011), a proposta del Batle, s’acorda per 
unanimitat: 

 
 - Desestimar el recurs de reposició interposat per Ramón Campins Sánchez contra 
la proposta de contractació i la constitució de la borsa de feina d’aspirants a una plaça 
d’auxiliar d’administració general (contracte laboral temporal), pels següents motius:   
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 Reclamació relativa a 
 

- Experiència professional 
 
a) Haver prestat serveis a l’administració pública ocupant plaça d’auxiliar 

d’administració en tasques de registre general i/o atenció directa al públic:  
0’40 punts per mes, amb un màxim de 9 punts. 

 Puntuació atorgada pel tribunal: 0 
 Puntuació reclamada: 9 

 Es desestima, perquè els serveis com auxiliar de gestió econòmica en el Consell 
Insular de Mallorca no foren en tasques de registre general i/o atenció directa al públic 
(base 5ena., punt 1, apartat a; BOIB núm. 80, de 02.06.2012). 

 
b) Haver prestat serveis a l’administració pública ocupant plaça d’auxiliar 

d’administració:  
0’20 punts per mes, amb un màxim de 7 punts. 
Es manté la puntuació atorgada, perquè en aquest apartat s’han valorat, entre 

d’altres, el serveis com auxiliar de gestió econòmica en el CIM.  
 
c) Realització de tasques a l’administració pública mitjançant relació funcionarial o 

contracte laboral, ocupant lloc de treball d’administració (o assimilat):  
0’10 punts per mes, amb un màxim de 5 punts. 

 Puntuació atorgada pel tribunal: 1’80 
 Puntuació reclamada: 3’40 

 S’estima, perquè es repara l’error material que fou no comptar, a més de 15 
mesos de serveis com administratiu i tècnic de grau mitjà en el CIM, 19 mesos com a 
cap de secció en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 

- Coneixement de la llengua catalana 
 
Nivell C2: 0’60 punts. 

 Puntuació atorgada pel tribunal: 0 
 Puntuació reclamada: 0’60 

 Es desestima, perquè el certificat “C” de la Junta Avaluadora de català equival al 
certificat de nivell “C1”, que és un requisit i no un mèrit ( base 3a.,d i Annex 4 de 
l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2011, per la qual es 
determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements 
de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística; BOIB núm. 53, de 
09.04.2011). 
 

- Accions formatives: 
 

a) Cursos de formació i perfeccionament impartits o promoguts per les administracions 
publiques amb contingut directamente relacionat amb les feines d’auxiliar d’administració, 
registre general de documents i atenció directa al públic, 0’10 punts per cada 20 h., fins un 
màxim de 6 punts. 
 Puntuació atorgada pel tribunal: 4’40 
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 Puntuació reclamada:6 

 Es desestima, perquè el tribunal adoptà el criteri de no puntuar els cursos la 
durada dels quals no s’especificava i tampoc els de durada inferior a 20 h., així com 
tampoc l’acumulació d’hores en aquests casos (21 cursos d’aquests tipus); així mateix, 
no es puntuaren els cursos que no tenien un contingut directament relacionat amb les 
feines a desenvolupar (ex.: control i vigilància recursos cinegètics i piscícoles, o 
d’anglès, perquè no és idioma oficial a l’administració, ni es tracta d’un municipi 
turístic; 5 cursos d’aquests tipus); (base 5ena., 4, b). 
 

b) Cursos de formació i perfeccionament de l’àrea jurídica administrativa, d’informàtica 
a nivell d’usuari, curs bàsic de prevenció de riscs laborals i de l’àrea de qualitat: 0’005 punts per 
cada 20 h., fins un màxim de 2 punts. 
 Es rectifica l’error material i s’atorguen 0’20 punts, en lloc de 0’635, i que 
corresponen a 26 cursos.  
 
 En conseqüència, i considerant que el reclamant no argumenta ni justifica el 
càlcul de la seva pròpia valoració, es desestima el recurs de reposició, i es manté el 
reclamant en el lloc número 2 de la borsa de feina, amb 15’80 punts, en lloc de 14’635.  
 
 
 
 
 

6. SUBVENCIONS MUNICIPALS A ASSOCIACIONS.- 
 
            (Exp. núm. 2376-2012). 
  Culturals, lúdiques, educatives i socials.  
 
 1. Fets. 
 Convocatòria de subvencions (publicada en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
l’ajuntament el dia 2 d’abril de 2012). 
 Sol·licituds de: 

- Associació d’Amics de la Mitjana Edat S’Auborada (reg. d’entrada 2376, de 
14.05.2012) 

- Orfeó d’Alaró (reg. d’entrada 2377, de 14.05.2012) 
- Associació de Persones Majors (reg. d’entrada 2378, de 14.05.2012) 
- Associació Nuredduna. Mestresses de Casa (reg. d’entrada 2619, de 

23.05.2012) 
- Associació cultural i esportiva l’Orengar (reg. d’entrada 2617, de 23.05.2012) 
- Apima Nostra Senyora de la Consolació  (reg. d’entrada núm. 2774, de 

30.05.2012) 
- Quatre Llunes (reg. d’entrada 2786, de 31.05.2012) 
- Associació Projecte GAIA de Balears (reg. d’entrada 2821, de 1.06.2012) 
- Associació Aula Blanca (reg. d’entrada 2822, de 1.06.2012) 
- Associació Teatral Talcual  (reg. d’entrada 2824, de  1.06.2012) 
- Associació Voluntaris Castell d’Alaró (reg. d’entrada núm. 2827, de 1.06.2012) 
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- Associació de Veïns de Son Fiol (reg. d’entrada 2879, de 4.06.2012) 
- Apima CP Sant Bartomeu (reg. d’entrada núm. 2884, de 4.06.2012) 
- Estudi Musical (reg. d’entrada 2895, de 4.06.2012) 
- Associació d’Infants d’Alaró (reg. d’entrada 2773, de 30.05.2012) 
- Batukrack Alaró (reg. d’entrada núm. 2826, de 1.06.2012) 
 

 Informe de la comissió tècnica d’avaluació, de 3 de juliol  de 2012, amb la següent 
puntuació: 

- Apima Nostra Senyora de la Consolació, 7 punts. 
- Apima CP Sant Bartomeu, 6 punts. 
- Voluntaris Castell d’Alaró, 6  punts. 
- Associació d’Amics de la Mitjana Edat S’Auborada, 6 punts. 
- Associació Nuredduna. Mestresses de Casa, 4 punts. 
- Estudi Musical, 4 punts. 
- Associació de Persones Majors, 6 punts. 
- Associació cultural i esportiva l’Orengar, 7 punts. 
- Associació Aula Blanca, 3  punts. 
- Associació d’Infants d’Alaró, 5 punts. 
- Associació de Veïns de Son Fiol, 4 punts. 
- Associació Teatral Talcual, 5 punts. 
- Associació Projecte GAIA de Balears, 3 punts. 
- Orfeó Alaró, 3 punts. 
- Quatre llunes, 4 punts. 
- Batukrack Alaró, 7 punts. 

  
 Notificació de la proposta de resolució provisional a les entitats interessades; no 
s’han presentat al·legacions. 
 Proposta de resolució definitiva, del regidor delegat de cultura, joventut i fira 
Llorenç Perelló Rosselló, de 14 d’agost de 2012. 
 
 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). 
 Aplicació 331.48901 del Pressupost general de 2012. 
 
 3. Acord de concessió de subvencions.  
 En exercici de l’atribució conferida per l’art. 8 del reglament, escoltats els informes 
del secretari i de l’interventor, s’acorda per unanimitat la concessió de les següents 
subvencions: 
 

- Apima Nostra Senyora de la Consolació, 1.454,55 € 
- Apima CP Sant Bartomeu, 1.246,75 € 
- Voluntaris Castell d’Alaró, 1.246,75 € 
- Associació d’Amics de la Mitjana Edat S’Auborada, 1.246,75 € 
- Associació Nuredduna. Mestresses de Casa, 831,17 € 
- Estudi Musical, 831,17 € 



 
 
 

Página 10 de 10 

- Associació de Persones Majors, 1.246,75 € 
- Associació cultural i esportiva l’Orengar, 1.454,55 € 
- Associació Aula Blanca, 623,38 € 
- Associació d’Infants d’Alaró, 1.038,96 € 
- Associació de Veïns de Son Fiol, 831,17 € 
- Associació Teatral Talcual, 1.038,96 € 
- Associació Projecte GAIA de Balears, 623,38 €  
- Quatre llunes, 831,17 € 
- Batukrack Alaró, 1.454,55 € 

 
         - Es desestima la sol·licitud de l’Orfeó d’Alaró perquè l’activitat per a la qual es 
demana subvenció està inclosa en l’àmbit de les que l’ajuntament d’Alaró ja contribueix al 
seu finançament, d’acord amb el conveni de col·laboració formalitzat en data 30 d’abril de 
2002 (exp. núm. 1722-2002), actualment en vigor (aplicació pressupostària 331.48912, del 
Pressupost general per a 2012, “Conveni Orfeó”, 4.210, 00 €).   
  
 
      
    
    
 

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, 10 de setembre de 2012. 

 
         Vist i plau, 
                    El President, 


