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

DE 8 D’OCTUBRE DE 2012 
 

 

 

 Lloc de la reunió:                       Alaró, Casa consistorial, sala de reunions  
 Data:                                           8 d’octubre de 2012   
 Hora de començament:               13’40 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:       -  
Caràcter de la sessió:                  ordinària  

 Convocatòria:                              primera 
 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 
 

 

 

 

 

 1. ACTA ANTERIOR (24.09.2012).-  

 
 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2012. 
 

  

 

 

 

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.-    
 
Vista la sol·licitud presentada i expedient instruït, en el qual consten els informes 

tècnic i jurídic desfavorables dels serveis municipals corresponents. 
Atès el seu deure d’abstenció, per tenir relació de parentiu amb la persona 

interessada en l’assumpte, el regidor Gabriel Simonet Homar s’abstén en la discussió i 
votació de l’expedient núm. 3507/2012 (art. 28,2,b, de la Llei 30/1992, de 26 de 
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novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú). 
            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), 

S’acorda per unanimitat denegar la següent llicència municipal:  
 
núm. exp.:     3507/2012  
promotors:       Antonia Homar Ferragut, Miguel Salazar García i Josefa Méndez  
                   Dévez 
situació:  Polígon 2, parcel.les 49 i 50 

 obres:   
  

 Segregació i posterior agrupació d’una porció de terreny per a camí d’accés a 
una finca, segons projecte redactat per l’enginyer agrònom Joan March Serra (data del 
projecte agost 2011). 
 

 motius: 
 

 Les edificacions existents a la parcel.la 50 del polígon 2, s’han construït sense 
les preceptives llicències municipals. En aquestes edificacions o construccions 
executades sense llicència no es podrà obtenir la contractació de serveis de 
subministrament d’energia elèctrica, gas, aigua, clavegueram, telèfon, 
telecomunicacions o de similar naturalesa, (art. 3,b de la Llei Autonòmica 8/1988, d’1 
de juny, d’edificis i instal.lacions fora d’ordenació, en la redacció donada per l’art. 14 
de la Llei Autonòmica 20/2010, de 27 de juliol), atès que un camí d’accés pot 
entendre’s semblant als serveis esmentats en aquest precepte. 
 
 

 

 

Rectificació d’errors. 
 

Vista la petició del promotor de l’obra,  (registre d’entrada núm. 3827, de 
24.07.2012).  

Atès allò que preveu l’art. 105,2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
sobre la rectificació d’errors a instància dels interessats, en el següent 

 
núm. exp.:       5242/2011       

promotor/a:     Jaume Bibiloni Sabater 
situació:          polígon 1, parcel·la 299  
obres: 
Reforma d’habitatge unifamiliar aïllat, segons projecte bàsic redactat per 

l’arquitecte  Jaime Amengual Frau (visat col·legial núm. 1/2291/11, de 27.10.2011). 
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           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:  

 
Rectificar l’error material, en el sentit que allà on diu: 
 

 condició: 
 

Haurà d’acreditar davant aquest Ajuntament, i en el termini màxim de 2 (dos) 
mesos, comptat a partir de l’endemà del rebut de la notificació de la concessió, que s’ha 
practicat una nota marginal a la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat 
respecte que aquesta tindrà caràcter d’indivisible als efectes d’aprofitament urbanístic, 
atès que es pot concedir aquesta llicència municipal d’obres (exp. núm. 5242/2011), en 
consideració a la superfície de  7.711’20 m2, (art. 15  de la Llei Autonòmica 6/1997, de 
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears). 

 
 Ha de dir: 
 
 condició: 
 

Haurà d’acreditar davant aquest Ajuntament, i en el termini màxim de 2 (dos) 
mesos, comptat a partir de l’endemà del rebut de la notificació de la concessió, que s’ha 
practicat una nota marginal a la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat 
respecte que aquesta tindrà caràcter d’indivisible als efectes d’aprofitament urbanístic, 
atès que es pot concedir aquesta llicència municipal d’obres (exp. núm. 5242/2011), en 
consideració a la superfície de 7.298’00 m2, (art. 15  de la Llei Autonòmica 6/1997, de 
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears). 
 

 
 
 

 
 3. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA SANCIÓ INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA.- 
 
  (Exp. núm. 6054-2011). 
  

Fets. 
 Primer.- Mitjançant resolució de batlia núm. 1218-2011, de 28 de desembre, 
s’incoà procediment administratiu sancionador contra Panunpaco, S.L. 
 Segon.- Tramitat el corresponent expedient administratiu, la Junta de govern 
local en sessió de 25 de juny de 2012 adoptà lacord d’imposar a Panunpaco, S.L., una 
sanció consistent en multa de 32.650,10 €.  
 Tercer.- Contra l’anterior acord, Panunpaco, S.L., ha interposat en temps i forma 
recurs de reposició (registre d’entrada núm. 3998, de 06.08.2012), al·legant el que en 
dret ha estimat oportú.  
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Fonaments de dret. 
 Únic.- Les al·legacions de la recurrent no neguen els fets imputats, sinó que van 
encaminades a posar de manifest vicis de procediment i contradir la valoració de les 
obres.    

L’acord d’inici de procediment administratiu sancionador conté una descripció 
de les obres executades il·legalment, i la tipificació dels fets dins l’article 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; per tant, no procedeix estimar l’al·legació d’infracció de 
l’article 8,1 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, reglament del procediment a seguir en 
l’exercici de la potestat sancionadora, quant el citat article no exigeix que l’acord d’inici 
contengui una valoració de les obres executades il·legalment. 
 Quant a l’al·legació de desviació de poder també procedeix la seva desestimació, 
ja que en el present procediment l’administració municipal única i exclusivament 
persegueix sancionar unes conductes que per llei són constitutives d’infracció 
administrativa, a més, el recurrent no apunta quina altra finalitat es persegueix amb el 
present procediment administratiu sancionador; i el fet que la sanció de multa imposada 
equival al 200 % del valor d’execució material de les obres, obeeix a que les obres 
il·legals estan ubicades en una àrea natural d’especial interès (ANEI), fet que no es va 
contemplar en el procediment administratiu caducat. 
 En tercer lloc, la resolució sancionadora no resulta alterada per el fet que el 
recurrent denunciï altres obres il·legals, que per altra part no concreta.   
 L’acte objecte del present recurs no reconeix que el més adient és la unificació 
dels dos expedients administratius sancionadors, sinó que si l’expedientat considera que 
les obres són legalitzables haurà de presentar un projecte de legalització redactat per 
tècnic competent, però no procedeix l’acumulació dels expedients sancionadors ja que 
entre ells no  hi ha identitat de fets, ni de persones responsables. 

Pel que fa a l’aplicació dels articles 45 i 46 de la Llei Autonòmica 10/1990, de 
23 d’octubre, resulta que la sol·licitud de legalització de les obres va tenir lloc 
mitjançant escrit de data 23.07.2012 (registre entrada núm. 3791-2012), i la resolució 
sancionadora és de data 27.06.2012, i notificada en data 12.07.2012, per tant anterior a 
la sol·licitud de legalització, en conseqüència no és d’aplicació l’article 46 de la Llei de 
disciplina urbanística, i no procedeix estimar la pretensió del recurrent d’ imposar-li una 
sanció de multa equivalent al 5 % del valor d’execució material de les obres. Per altra 
part, resulta que l’administració municipal va requerir a l’expedientat la legalització de 
les obres en data 10.01.2012, donant-li un termini de dos mesos, presentant la sol·licitud 
de legalització quatre mesos després de la finalització del termini. 
 Quant a l’al·legació d’indefensió, no procedeix la seva estimació, per quant la 
valoració de les obres il·legals executades pugi a la quantitat de 16.325,05 €, que es 
desglossa en 14.935,45 €, corresponents a la valoració aportada en data 28.05.2012 per 
l’expedientat, i redactada per l’enginyer agrònom Joan March Serra, més la quantitat de 
1.389,60 € corresponent a unes obres no valorades per aqueix enginyer agrónom, i que 
ja varen ser incloses a la valoració dels tècnics municipals de data 26.04.2012, i 
notificada a l’expedientat juntament amb la proposta de resolució. Per tant no procedeix 
estimar la indefensió al·legada, ja que l‘expedientat ha conegut en tot moment els 
informes tècnics municipals, i no s’ha produït infracció de l’article 16 del reglament de 
procediment administratiu sancionador, per quant no han tingut lloc actuacions 
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complementàries, sino que únicament s’ha admès la valoració aportada per 
l’expedientat. 
 En relació a la circumstància agreujant per aplicar una sanció consistent en 
multa del 200 % del valor d’execució de les obres, resulta que està plenament acreditada 
la circumstància agreujant, donat que les obres il·legals s’han executat dins un terreny 
classificat com a rústic i qualificat como àrea natural d’especial interès (ANEI), i 
l’expedientat no ha suspès els usos de les obres il·legals, (article 34,1,e  i article 61 de la 
Llei Autonòmica de disciplina urbanística). 
 Finalment procedeix mantenir la quantia de la multa donat que totes les obres 
executades precisen de llicència municipal (article 2,1 de la Llei Autonomica de 
disciplina urbanística), i la multa es correspon als criteris establers a l’article 47 en 
relació a l’article 34,1,e, de l’esmentada llei. 
 Per tot l’exposat, la Junta de govern local acorda per unanimitat: 
 
 - Desestimar el recurs de reposició interposat per Panunpaco, S.L., representada 
per Miquel Vives Sansó, tot confirmant l’acord de 25 de juny de 2012, pel qual 
s’imposà a Panunpaco, S.L., nif B07908254, una sanció de multa de 32.650,10 €; i 
requerir-ne el pagament. 
     
 
 
 
 
  4. 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: 
 
Reg. Núm. doc.  Raó social de l'interessat        N úm. fac.   Import 
 
000536 B07602642 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET  568 268,45 
000713 43479327N NAZARUK GLADYSZCZK, CESAR ANDRES  102,7 
000822 B57634131 GRUP TRUI MALLORCA, SL 2120795 37. 170,00 
000901 41352339H ROSSELLO SUREDA JUAN 004/12 582 
000902 B07827520 TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALE A T12-01119 268,95 
000904 B07298730 MARCUS S.L. EXCAVACIONS I TRANSPOR T 120068 808,30 
000905 A80495864 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. P M124592 610,71 
000906 43007565A CAMPINS GOMEZ ANTONIO A172 65,04 
000907 42964615V MARCUS ALEMANY PERE 2012142 1209,5 0 
000908 B07757958 TONERCLASS S.L. 7865/12 577,78 
000909 B07951387 RESTAURANT SA FONDA 4118 124,65 
000910 B07951387 RESTAURANT SA FONDA 2/12 2.268,00 
000911 B07951387 RESTAURANT SA FONDA 4/12 184,57 
000912 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A. C9A1148113 247,54 
000913 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A. 14/08/2012 362,53 
000914 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A. 13/08/2012 284,61 
000915 A07056666 SUPERMERCADOS COP S.A. 31/08/2012 593,72 
000916 43072522P BONNIN FUSTER FRANCESC 012/12 907, 50 
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000919 B07602642 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET  885 -268,45 
000920 B07602642 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET  934 37,45 
000921 B07602642 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET  935 266,46 
000923 78221102B PERELLO ROSSELLO LLORENÇ 1 420,75 
000924 F57078644 INFORAIGUER S.C. A/9888 242,00 
000925 41336776A CAMPINS GELABERT ABDON 3T/12/14 10 07,92 
000926 A08472276 WURTH ESPAÑA S.A. 858710 536,08 
000927 B57213928 TRANSACOBO S.L. AA001393 486,00 
000928 B07740897 CA'N BIEL NAVARRO S.L. I/1168 511, 79 
000929 34067857G REY LAZARO ADRIAN 06/08/2012 259,6 0 
000930 34066873D LOPEZ PERALES ANDRES 2012/081 169, 39 
000931 43088501W FERNANDEZ REOLID Mª PILAR 17 1904, 35 
000934 G07038714 FUNDACIÓ NATZARET A/367 365,48 
000937 B07731417 GRUAS MARRATXI S.L. 535 450,00 
000939 B57217820 FERRETERIA NOVA S.L. 260 164,92 
000940 B07804628 ESTACION DE SERVICIO ALARÓ S.L. 32 00726H 863,99 
000941 B07853542 SEGALL PROMOCIO CULTURAL PS28/12 3 6,40 
000943 E57302028 ANTEMA C.B. A/55 145,20 
000944 A07102932 AVALGO S.A. 124361 185,15 
000945 B07079668 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L . 1044097 37,62 
000946 B07032105 COMERCIAL BORDOY S.L. FA1218734 59 ,80 
000947 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 2012063 90,31 
000948 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 2012064 271,87 
000950 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 2012086 69,47 
000951 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 2012087 29,26 
000953 G07930084 ASSOCIACIO D'AMICS M.E. S'AUBORADA  3/2012 200,00 
000954 B57634131 GRUP TRUI MALLORCA, SL A/2012020 3 29,12 
000956 G57669640 ASSOCIACIO TEATRAL TALCUAL 01/12 1 .200,00 
000957 42979341T ADROVER I LOPEZ JOAN CARLES 05/10/ 2012 176,00 
     
   TOTAL 56.884,48 

     
     
     
      
     

5.- CERTIFICACIONS D’OBRES.- 
 

 (Exp. núm. 3921-2012). 
 Vista la certificació d'obra d’1 d’octubre de 2012 (registre d’entrada núm. 5208, de 
03.10.2012). 
            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.:  2 
   contractista:  Jorge Simonet Lladó, dni. 43066428D 
  import:   41.288,73 € 
  aplicació pressupostària:  171.62701       
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 6. BASES CONVOCATÒRIES BORSES DE FEINA DE MESTRE-
DIRECTOR I DE PROFESSOR TÈCNIC (PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL).- 
 
 
            (Exp. núm. 5270-2012). 

Avui s’ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del 
Govern de les Illes Balears, subvenció per desenvolupar els mòduls obligatoris dels 
programes de qualificació professional incial durant el curs 2012-2013 (BOIB núm. 
140, de 25.09.2012), per a 1 grup del perfil “Auxiliar d’oficina”.  

Si es concedeix la subvenció serà necessari i urgent la contractació d’un mestre- 
director i un mestre.  
            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), s’acorda per unanimitat aprovar 
les següents,  
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE FEINA 
D’ASPIRANTS A UNA PLAÇA DE MESTRE DIRECTOR  

(Programa de qualificació professional inicial, perfil “Auxiliar d’oficina),  
CONTRACTE LABORAL TEMPORAL 

 
 1a. NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA. 
 Tipus de personal:  personal laboral temporal 
 Denominació:   mestre-director 
 Tipus de contracte: Contracte per servei determinat (Programa qualificació 
                                                  professional inicial, perfil “Auxiliar d’oficina”)  
                                                  (art. 2, R.D. 2720/1998, de 18 de desembre), possibilitat 
                                                  a temps parcial  
 Característiques:         Direcció, gestió i tasques docents del programa 
                                                 (d’acord amb les Instruccions per al funcionament dels 
                                                   programes, aprovades per resolució del director general  
                                                   d’Ordenació,  Innovació i Formació Professional, de 6 de 
                                                    setembre de 2012)            
 Retribucions:  1.585,03 € / mensuals 

Durada inicialment prevista:  del 22.10.2012 al 31.07.2013 (estimació)   
Data prevista d’incorporació:    22 d’octubre de 2012  

 Jornada laboral: mínim: 24 h., màxim: 37 h. i 30 minuts / setmana 
            Horari de feina:           de dilluns a divendres, entre les 8 i les 14’15 h.  
 Grau de coneixement de 
 la llengua catalana:   C1 (Junta Avaluadora de Català). 
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 2a. NORMES GENERALS. 
 Llei 7/1985, de 2 d'abril; R.D.L. 781/1986, de 18 d'abril; Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; D. 30/2009, de 22 de maig, R.D. 364/1995, de 10 de 
març, i Ordre del Ministerio de Administraciones Públicas APU/1461/2002, de 6 de juny 
(BOE núm. 143, de 15.06.2002), en allò que siguin d'aplicació analògica. 
 
 3a. REQUISITIS DELS ASPIRANTS. 
 a) Ésser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. 
 b) Tenir 18 anys. 
 c) Tenir la següent titulació: mestre d’educació primària o equivalent. 
 d) Conèixer la llengua catalana: nivell C1 (o superior). 
 Els títols, certificats o diplomes hauran de ser aquells lliurats per la Direcció 
General competent de l’administració autonòmica, o els que es determinen en les Ordres 
de la Consellera d’Educació i Cultura. 
 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 signatura del contracte la persona interessada ha de fer constar que no 
realitza cap altra 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. 
 

1. Experiència professional: 
 

a) Haver prestat serveis a l’administració pública ocupant plaça semblant a la de 
l’oferta:  

0’10 punts per mes, amb un màxim de 7 punts. 
 
b) Haver prestat serveis a l’administració pública ocupant plaça de mestre en 

cursos de formació professional:  
0’05 punts per mes, amb un màxim de 5 punts. 
 
c) Realització de tasques de caràcter semblant a les de la plaça oferta en 

l'empresa privada: 
0’05 punts per mes complet de feina, amb un màxim de 3 punts. 

 
d) Realització de tasques de mestre o professor en cursos de formació 

professional en l'empresa privada: 
0’0250 punts per mes complet de feina, amb un màxim de 2 punts. 
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Puntuació màxima en aquest apartat primer: 17 punts. 
 

Per poder valorar-se aquest mèrit serà necessari que es presenti certificat de 
l’administració pública corresponent en el que s'especifiqui les dates d'alta i baixa a la 
mateixa i el tipus de serveis prestats; i en el cas de l’empresa privada, certificat 
d’empresa en el que s'especifiqui les dates d'alta i baixa a la mateixa i serveis prestats o 
contractes laborals en els que s’especifiquin les tasques a desenvolupar acompanyats del 
certificat de vida laboral emès per la Seguretat Social. 
 

2.-Coneixement de la llengua catalana: 
 

Nivell C2: 0’50 punts. 
Nivell E: 0’60 punts. 

 Nivell C2 i E: 0’80 punts. 
 

3.- Titulacions acadèmiques.  
 
 Per cada titulació acadèmica de llicenciatura universitària o enginyeria: 0,20 punts. 
 Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, o bé l’acreditació de la 
superació de tres cursos complerts d’una llicenciatura universitària: 0,10 punts. 
 Només es valoraran les titulacions de nivell acadèmic igual o superior a la titulació 
exigida per a l’ingrés en l’escala a la que està adscrita la plaça objecte de la 
convocatòria.  
 La valoració com a mèrit d’un títol no implica que es valori aquell de nivell inferior 
necessari per obtenir-lo. 

 
4.- Accions formatives: 

 
a) Cursos de formació i perfeccionament impartits o promoguts per les 

administracions publiques amb contingut directamente relacionat amb les feines de la 
plaça oferta, 0’10 punts per cada 10 h., fins un màxim de 2 punts. 
 

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 10 h., fins un màxim d’1 punt. 
 
 c) Publicacions sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, 
tècnics o professionals sobre matèries o temes relacionas amb les funcions de la plaça 
oferta: 0’005 punts, fins un màxim d’1 punt. 
 
 En cas d’impartició de formació la puntuació serà del doble per cada 10 h.. 

Aquests mèrits es valoraran mitjançant la presentació de certificat, títol o 
diploma expedit per l’entitat corresponent. 
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 En cas que els certificats no n´expressin les hores sinó els crèdits que representen, 
cada crèdit serà comptabilitzat com a 10 hores de curs. 
 

Puntuació màxima global per a aquest apartat quart:  4 punts. 
 

 6ena. FORMA D'ACREDITAR EL MÈRITS. 
 1,a) i 1,b): certificació expedida per l’administració pública en la qual s’han prestat 
els serveis; certificació que ha d’incloure el tipus de feines i/o les àrees en que s’han 
prestat. 
 1,c) i 1,d): certificació indicant tipus de feina realitzada i durada de la relació, 
expedida per l’empresa en la qual s’han prestat els serveis i certificació de l’experiència o 
vida laboral expedida per la Seguretat Social; nota: s’han d’acompanyar, necessàriament, 
les dues certificacions. 
 
 2: títol o certificació expedida per la Direcció general competent de l’administració 
autonòmica. 
 
 3: títols o certificacions oficials. 
 

4: certificat, títol o diploma expedit per l’entitat corresponent. I exemplar o còpia 
autenticada de la publicació. 
  
 7ena. LLOC, TERMINI I DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ACOMPANYAR A 
LES SOL.LICITUDS. 
 Lloc: Ajuntament d'Alaró, Registre general, C/ Petit, núm. 1, de dilluns a 
divendres, de 8 a 14'30 h. 
 Termini de presentació: fins a les 12 h. del dia 15 d’octubre de 2012. 
 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 
 Dni. o Nif 
 Direcció 
 Telèfon, fax i adreça de correu electrònic 
 Índex de la documentació que s'hi adjunta 
 Observació: la documentació justificativa dels mèrits s’haurà de presentar seguint 
el mateix ordre d’exposició que consta en base 5ena.   
 A les sol.licituds s'adjuntarà obligatòriament: 
 1. Fotocòpia dni. 
 2. Declaració jurada de complir els apartats e) i f) de la base 3a. 
 3. Títol de mestre en educació primària o equivalen.  
 4. Certificat oficial corresponent o títol que acrediti la possessió del nivell C1 o 
superior, de coneixement de la llengua catalana. 
 5. Justificació documental (originals o fotocòpies autenticades) dels mèrits que 
s'al·leguin, en el mateix ordre d’exposició que consta a la bases 5ena. 
 
  8ena. PUBLICITAT. 
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 El cartell anunciador d'aquesta oferta de treball serà inserit en el tauler d'anuncis de 
l'ajuntament, a la pàgina web municipal, publicat en un diari de l’illa i distribuït per la 
localitat en la forma de costum.  
 
 9ena. TRIBUNAL QUALIFICADOR. 

El Tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera: 
 President: Director del col·legi públic Sant Bartomeu d’Alaró 
 Suplent:   designat pel president, d’entre el professorat del CP Sant Bartomeu 
 Vocals: 1a. Antonia Maria Riera Fonollar, mestre-coordinadora EI Es Nieró 

2a. Cristina Simonet Wickholm, mestre EI Es Nieró 
 Suplents: 1a. Francisca Vidal Curient, tècnia EI Es Nieró 
   2a. María del Carmen Jiménez Díaz, tècncia EI Es Nieró 
 Secretari:      Jaume Nadal Bestard, secretari de l'ajuntament. 
 Suplent:           Xavier Bacigalupe i Blanco, interventor 
 Categoria del tribunal: B 
 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. PUNTUACIÓ PROVISONAL DELS MÈRITS. 
 Un cop conclosa la valoració dels mèrits, el tribunal la farà pública a la pàgina web 
municipal (www.ajalaro.net) i al tauler d’anuncis, indicant dni. de l’aspirant i per ordre del 
puntuació decreixent. Els aspirant disposaran d’un termini de 2 dies naturals per presentar 
reclamacions, al·legacions o observacions. Ni no se’n presenten la valoració provisonal 
tendrà automàticament caràcter de definitiva i servirà com a proposta de contractació. 
 Un cop finalitzada la fase d'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. 
 
 11ena. BORSA DE TREBALL. 

Es crea una borsa de treball amb els aspirants admesos, ocupant els llocs 
d’aquesta borsa per ordre de major puntuació, per tal de proveir de forma interina o 
temporal les vacanst o baixes que s’hagin de cobrir.  

L’ordre d’oferta d’incorporació seguirà estrictament el de la puntuació obtinguda 
a la selecció realitzada. 
 En cas d’empat en la puntuació final acumulada, serà preferent l’aspirant que tingui 
més puntuació en l’apartat 1, seguit del 4, del 3 i del 2. Si persisteix l’empat, es resoldrà 
per sorteig.   

La borsa tendrà una vigència de tres anys, des que es publiqui en el tauler 
d’anuncis i a la pàgina web municipal. 

Seran d’aplicació les disposicions previstes a l’art. 5 del D. 30/2009, de 22 de 
maig. 
 
 12ena. INCIDÈNCIES. 
 El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu. 
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 13ena. IMPUGNACIÓ. 
Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases, hom pot interposar  
a) Directament, el recurs contenciós-administratiu, regulat als arts. 45 i 

següents de la Llei de la jurisdicció contenciosa-administrativa de 13 de 
juliol de 1998 davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma de 
Mallorca, dins el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de 
la publicació a la pàgina web municipal (www.ajalaro.net). 

b) Potestativament, el recurs de reposició, regulat als arts. 116 i següents de la 
Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, davnat la Junta de govern 
local de l’ajuntament d’Alaró, dins el termini d’un mes comptat a partir del 
dia següent al de la publicació a la pàgina web municipal present acord. 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel 
transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt 
expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar el recurs contenciós-
administratiu, dins el termini de sis mesos comptats a partir del dia següent a 
la desestimació presumpta. 

 No obstant això, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. 
 
 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE FEINA 
D’ASPIRANTS A UNA PLAÇA DE PROFESSOR TÈCNIC SUPERIOR   
(Programa de qualificació professional inicial, perfil “Auxiliar d’oficina),  

CONTRACTE LABORAL TEMPORAL 
 
 
 1a. NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA. 
 Tipus de personal:  personal laboral temporal 
 Denominació:   professor tècnic superior 
 Tipus de contracte: Contracte per servei determinat (Programa qualificació 
                                                  professional inicial, perfil “Auxiliar d’oficina”)  
                                                  (art. 2, R.D. 2720/1998, de 18 de desembre), possibilitat 
                                                  a temps parcial  
 Característiques:         Tasques docents del programa 
                                                 (d’acord amb les Instruccions per al funcionament dels 
                                                   programes, aprovades per resolució del director general  
                                                   d’Ordenació,  Innovació i Formació Professional, de 6 de 
                                                    setembre de 2012)            
 Retribucions:  1.124,90 € / mensuals 

Durada inicialment prevista:  del 22.10.2012 al 31.07.2013 (estimació)   
Data prevista d’incorporació:    22 d’octubre de 2012  

 Jornada laboral: mínim: 24 h., màxim: 37 h. i 30 minuts / setmana 
            Horari de feina:           de dilluns a divendres, entre les 8 i les 14’15 h.  
 Grau de coneixement de 
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 la llengua catalana:   C1 (Junta Avaluadora de Català). 
 
 2a. NORMES GENERALS. 
 Llei 7/1985, de 2 d'abril; R.D.L. 781/1986, de 18 d'abril; Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; D. 30/2009, de 22 de maig, R.D. 364/1995, de 10 de 
març, i Ordre del Ministerio de Administraciones Públicas APU/1461/2002, de 6 de juny 
(BOE núm. 143, de 15.06.2002), en allò que siguin d'aplicació analògica. 
 
 3a. REQUISITIS DELS ASPIRANTS. 
 a) Ésser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. 
 b) Tenir 18 anys. 
 c) Tenir la següent titulació: professor tècnic superior, o certificat de 
professionalitat nivell 3 amb formació associada al camp professional, o reunir els requisits 
de l’annex 4 de la taula de titulacions que capaciten per impartir especialitat o funcions 
docents (resolució de la directora general de Recursos humans, de 7 de maig de 2012, 
BOIB núm. 67, d’11.05.2012). 
 d) Conèixer la llengua catalana: nivell C1 (o superior). 
 Els títols, certificats o diplomes hauran de ser aquells lliurats per la Direcció 
General competent de l’administració autonòmica, o els que es determinen en les Ordres 
de la Consellera d’Educació i Cultura. 
 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 signatura del contracte la persona interessada ha de fer constar que no 
realitza cap altra 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. 
 

1. Experiència professional: 
 

a) Haver prestat serveis a l’administració pública ocupant plaça semblant a la de 
l’oferta:  

0’10 punts per mes, amb un màxim de 7 punts. 
 
c) Realització de tasques de caràcter semblant a les de la plaça oferta en 

l'empresa privada: 
0’05 punts per mes complet de feina, amb un màxim de 3 punts. 
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d) Realització de tasques de mestre o professor de formació professional en 
l'empresa privada: 

0’0250 punts per mes complet de feina, amb un màxim de 2 punts. 
 
 

Puntuació màxima en aquest apartat primer: 12 punts. 
 

Per poder valorar-se aquest mèrit serà necessari que es presenti certificat de 
l’administració pública corresponent en el que s'especifiqui les dates d'alta i baixa a la 
mateixa i el tipus de serveis prestats; i en el cas de l’empresa privada, certificat 
d’empresa en el que s'especifiqui les dates d'alta i baixa a la mateixa i serveis prestats o 
contractes laborals en els que s’especifiquin les tasques a desenvolupar acompanyats del 
certificat de vida laboral emès per la Seguretat Social. 
 

2.-Coneixement de la llengua catalana: 
 

Nivell C2: 0’50 punts. 
Nivell E: 0’60 punts. 

 Nivell C2 i E: 0’80 punts. 
 

3.- Titulacions acadèmiques.  
 
 Per cada titulació acadèmica de llicenciatura universitària o enginyeria: 0,20 punts. 
 Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, o bé l’acreditació de la 
superació de tres cursos complerts d’una llicenciatura universitària: 0,10 punts. 
 Només es valoraran les titulacions de nivell acadèmic igual o superior a la titulació 
exigida per a l’ingrés en l’escala a la que està adscrita la plaça objecte de la 
convocatòria.  
 La valoració com a mèrit d’un títol no implica que es valori aquell de nivell inferior 
necessari per obtenir-lo. 

 
4.- Accions formatives: 

 
a) Cursos de formació i perfeccionament impartits o promoguts per les 

administracions publiques amb contingut directamente relacionat amb les feines de la 
plaça oferta, 0’10 punts per cada 10 h., fins un màxim de 2 punts. 
 

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 10 h., fins un màxim d’1 punt. 
 
 c) Publicacions sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, 
tècnics o professionals sobre matèries o temes relacionas amb les funcions de la plaça 
oferta: 0’005 punts, fins un màxim d’1 punt. 
 
 En cas d’impartició de formació la puntuació serà del doble per cada 10 h.. 
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Aquests mèrits es valoraran mitjançant la presentació de certificat, títol o 
diploma expedit per l’entitat corresponent. 
 En cas que els certificats no n´expressin les hores sinó els crèdits que representen, 
cada crèdit serà comptabilitzat com a 10 hores de curs. 
 

Puntuació màxima global per a aquest apartat quart:  4 punts. 
   

 6ena. FORMA D'ACREDITAR EL MÈRITS. 
 1,a) i 1,b): certificació expedida per l’administració pública en la qual s’han prestat 
els serveis; certificació que ha d’incloure el tipus de feines i/o les àrees en que s’han 
prestat. 
 1,c) i 1,d): certificació indicant tipus de feina realitzada i durada de la relació, 
expedida per l’empresa en la qual s’han prestat els serveis i certificació de l’experiència o 
vida laboral expedida per la Seguretat Social; nota: s’han d’acompanyar, necessàriament, 
les dues certificacions. 
 
 2: títol o certificació expedida per la Direcció general competent de l’administració 
autonòmica. 
 
 3: títols o certificacions oficials. 
 

4: certificat, títol o diploma expedit per l’entitat corresponent. I exemplar o còpia 
autenticada de la publicació. 
  
 7ena. LLOC, TERMINI I DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ACOMPANYAR A 
LES SOL.LICITUDS. 
 Lloc: Ajuntament d'Alaró, Registre general, C/ Petit, núm. 1, de dilluns a 
divendres, de 8 a 14'30 h. 
 Termini de presentació: fins a les 12 h. del dia 15 d’octubre de 2012. 
 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 
 Dni. o Nif 
 Direcció 
 Telèfon, fax i adreça de correu electrònic 
 Índex de la documentació que s'hi adjunta 
 Observació: la documentació justificativa dels mèrits s’haurà de presentar seguint 
el mateix ordre d’exposició que consta en base 5ena.   
 A les sol.licituds s'adjuntarà obligatòriament: 
 1. Fotocòpia dni. 
 2. Declaració jurada de complir els apartats e) i f) de la base 3a. 
 3. Títol de mestre en educació primària o equivalen.  
 4. Certificat oficial corresponent o títol que acrediti la possessió del nivell C1 o 
superior, de coneixement de la llengua catalana. 
 5. Justificació documental (originals o fotocòpies autenticades) dels mèrits que 
s'al·leguin, en el mateix ordre d’exposició que consta a la bases 5ena. 
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  8ena. PUBLICITAT. 
 El cartell anunciador d'aquesta oferta de treball serà inserit en el tauler d'anuncis de 
l'ajuntament, a la pàgina web municipal, publicat en un diari de l’illa i distribuït per la 
localitat en la forma de costum.  
 
 9ena. TRIBUNAL QUALIFICADOR. 

El Tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera: 
 President: Director del col·legi públic Sant Bartomeu d’Alaró 
 Suplent:   designat pel president, d’entre el professorat del CP Sant Bartomeu 
 Vocals: 1a. Antonia Maria Riera Fonollar, mestre-coordinadora EI Es Nieró 

2a. Cristina Simonet Wickholm, mestre EI Es Nieró 
 Suplents: 1a. Francisca Vidal Curient, tècnia EI Es Nieró 
   2a. María del Carmen Jiménez Díaz, tècncia EI Es Nieró 
 Secretari:      Jaume Nadal Bestard, secretari de l'ajuntament. 
 Suplent:           Xavier Bacigalupe i Blanco, interventor 
 Categoria del tribunal: B 
 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. PUNTUACIÓ PROVISONAL DELS MÈRITS. 
 Un cop conclosa la valoració dels mèrits, el tribunal la farà pública a la pàgina web 
municipal (www.ajalaro.net) i al tauler d’anuncis, indicant dni. de l’aspirant i per ordre del 
puntuació decreixent. Els aspirant disposaran d’un termini de 2 dies naturals per presentar 
reclamacions, al·legacions o observacions. Ni no se’n presenten la valoració provisonal 
tendrà automàticament caràcter de definitiva i servirà com a proposta de contractació. 
 Un cop finalitzada la fase d'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. 
 
 11ena. BORSA DE TREBALL. 

Es crea una borsa de treball amb els aspirants admesos, ocupant els llocs 
d’aquesta borsa per ordre de major puntuació, per tal de proveir de forma interina o 
temporal les vacanst o baixes que s’hagin de cobrir.  

L’ordre d’oferta d’incorporació seguirà estrictament el de la puntuació obtinguda 
a la selecció realitzada. 
 En cas d’empat en la puntuació final acumulada, serà preferent l’aspirant que tingui 
més puntuació en l’apartat 1, seguit del 4, del 3 i del 2. Si persisteix l’empat, es resoldrà 
per sorteig.   

La borsa tendrà una vigència de tres anys, des que es publiqui en el tauler 
d’anuncis i a la pàgina web municipal. 

Seran d’aplicació les disposicions previstes a l’art. 5 del D. 30/2009, de 22 de 
maig. 
 
 12ena. INCIDÈNCIES. 
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 El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu. 
 
 13ena. IMPUGNACIÓ. 

Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases, hom pot interposar  
c) Directament, el recurs contenciós-administratiu, regulat als arts. 45 i 

següents de la Llei de la jurisdicció contenciosa-administrativa de 13 de 
juliol de 1998 davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma de 
Mallorca, dins el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de 
la publicació a la pàgina web municipal (www.ajalaro.net). 

d) Potestativament, el recurs de reposició, regulat als arts. 116 i següents de la 
Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, davnat la Junta de govern 
local de l’ajuntament d’Alaró, dins el termini d’un mes comptat a partir del 
dia següent al de la publicació a la pàgina web municipal present acord. 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel 
transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt 
expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar el recurs contenciós-
administratiu, dins el termini de sis mesos comptats a partir del dia següent a 
la desestimació presumpta. 

 No obstant això, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. 
 
 
 
 
 
 

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 2012. 
 
         Vist i plau, 
                    El President, 


