ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 19 DE MARÇ DE 2010

Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
President:
Membres presents:

Membres absents:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Secretari:

Alaró, Casa consistorial, sala de reunions
19 de març de 2010
14’10 h.
14’35 h.
Joan Simonet Pons, batle
Antonio Matas Garcías
Gabriel Simonet Homar
Maria Lourdes Bennasar Bennasar
ordinària
primera
Jaume Nadal Bestard

1. ACTA ANTERIOR (05.03.210).Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat:
- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 5 de març de 2010.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.Vistes les sol·licituds presentades i expedients instruïts, 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 les següents llicències municipals:
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núm. exp.:
6422/09
promotor/a: Coloma Bibiloni Vidal, representada per Gabriel Lluís Rechach
Riera
situació:

C/ de les Sabateres, núm. 25-1r. (abans C/ de Gómez Ulla)
(ref. cadastral 2453504DD8925S0001AZ)
naturalesa urbanística del sòl objecte de l’actuació: urbà; entre mitgeres alt
finalitat de l’actuació i de l’ús al qual es destinarà: ampliació; habitatge
altària, volums i ocupació de parcel·la permesos per aquesta obra: 9 m., 1’51
m2/m2 (edificabilitat) i 112 m2
quantitat en què es pressuposten les obres: 5.698,09 €
terminis per reprendre i per acabar les obres: 6 mesos per reprendre-les, a
comptar des del dia següent al de la notificació de l’acord de concessió; 24 mesos per
acabar-les, comptat a partir de la represa; transcorregut qualsevol dels dos terminis,
l’ajuntament iniciarà l’expedient de caducitat de la llicència atorgada.
actuació i obres:
Legalització d’ampliació per a una bugaderia, segons projecte bàsic i d’execució
redactat per l’arquitecte Miguel Angel Martínez de Campos Montaner (visat col·legial
núm. 1/5380/09, de 02.12.2009).
observació:
Vist l’informe de l’aparellador municipal de 28.10.2009 (que consta a l’exp.
núm. 3972/09), es considera que la memòria descriptiva de l’obra no és exacte, perquè
no recull que es tracta d’una obra executada (art. 7,5 de la Llei Autonòmica 10/1990,
de 23 d’octubre, de disciplina urbanística), per això es fa constar expressament que es
una llicència de legalització d’una ampliació.

sol·licitud núm. 1579-07
núm. exp.:
2798/06
promotor/a:
Proyectos Carritx, S.L., representada per Maria Isabel Mestre
Bover
situació:

C/ de Joan Mir, núm. 1
(ref. cadastral 2453110DD8925S0001XZ)
naturalesa urbanística del sòl objecte de l’actuació: urbà; entre mitgeres alt, casc
antic.
finalitat de l’actuació i de l’ús al qual es destinarà: ampliació; restauració i
habitatges
altària, volums i ocupació de parcel·la permesos per aquesta obra: 8’30 m.,
543’93 m2 (edificabilitat) i 268’37 m2
quantitat en què es pressuposten les obres: - (pressupost no modificat)
obres:
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Modificacions en el transcurs de les obres d’ampliació d’edifici mixt entre
mitgeres, segons projecte bàsic modificat i projecte d’execució, redactat per l’arquitecte
Lorenzo Colom Matas, Colom Matas y Asociados, S.L., (visat col·legial núm. 1517/07,
de 19.02.2007).

sol·licitud núm. 2208-09
núm. exp.:
1663/08
promotor/a:
Proyectos Carritx. S.L., representada per Maria Isabel Mestre
Bover
situació:

C/ de Joan Mir, núm. 1
(ref. cadastral 2453110DD8925S0001XZ)
naturalesa urbanística del sòl objecte de l’actuació: urbà; entre mitgeres alt, casc
antic.
finalitat de l’actuació i de l’ús al qual es destinarà: reforma i ampliació;
habitatges
altària, volums i ocupació de parcel·la permesos per aquesta obra: 9’82 m.;
721’95 m2 (edificabilitat) i 255’00 m2
quantitat en què es pressuposten les obres: 29.984,00 € (190.645 – 160.661)
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:
Modificacions en el transcurs de les obres de reforma i ampliació de dos edificis
d’habitatges entre mitgeres, segons projecte bàsic modificat i d’execució redactat per les
arquitectes Antonia Pizá Vidal i Isabel Mestre Bauzá (visat col·legial núm. 2070/09, de
30.04.2009).

sol·licitud núm. 4063-04
núm. exp.:
765/00
promotor/a:
Gabriel Feliu Vidal
situació:
polígon 4, parcel·la 374
naturalesa urbanística del sòl objecte de l’actuació: rústic; forestal i de règim
general
finalitat de l’actuació i de l’ús al qual es destinarà: legalització modificacions;
habitatge
altària, volums i ocupació de parcel·la permesos per aquesta obra: 5’4 m.;
305’80 m2 (edificabilitat) i 250’60 m2
quantitat en què es pressuposten les obres: - (ICO liquidat)
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(en sòl rústic) normes en virtut de les quals no és preceptiu 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.
actuació/obres:
Legalització de modificacions de projecte d’habitatge unifamiliar aïllat, durant el
transcurs de l’obra, segons projecte redactat per l’arquitecte Antonio Juncosa Aysa
(visat col·legial núm. 7448/04, de 17.09.2004).
observacions:
Precedent considerat d’aplicació analògica: llicència municipal d’obres exp.
núm. 2807/1997; i, especialment, sentència ferma de 29 de juliol de 2005, núm.
270/2005, del Jutjat del Contenciós Administratiu Número 1 de Palma, (exp. municipal
núm. 4254-04).

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.

921-09
000068
000285
000296
000297
000299
000310
000314
000320
000321
000322
000323
000324
000325
000326
000327
000328
000329
000330
000331
000332
000333

B07602642
A07115934
E07138506
43127022K
43127022K
A07125602
B57217820
43148177Q
41214706V
E57302028
B07079668
B07032105
B07032105
B57007767
B84797190
B07932536
B07757958
A07209075
B07757958
43032206B
43032206B
78209194V

1038
P-300019
42/2010
171/2010
174/2010
91920
44
FAB006
A75/10
A/23
1019283
FA10-02660
FA10-02748
95
1001/500
133/10
2017/10
G241
2014/10
126
130
09/2010

MATERIALES CONSTRUCCIÓN SIMONET
AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.
CA NA JUANITA C.B.
BIBILONI COMPANY JORDI
BIBILONI COMPANY JORDI
GRÀFIQUES LLOPIS S.A.
FERRETERIA NOVA S.L.
PERELLO ROSSELLO MIGUEL ANGEL
HOMAR VIDAL GABRIEL
ANTEMA C.B.
ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS
COMERCIAL BORDOY S.L.
COMERCIAL BORDOY S.L.
TRANSPORTS ES RAIGUER 2000,
GAM ISLAS BALEARES S.L.U.
COMUNICACIÓ ARA BALEARS S.L.
MALLORQUINA DE SERVICIOS Y MED
NAYBOR S.A.
MALLORQUINA DE SERVICIOS Y MED
BIBILONI VIDAL JUAN MARCOS
BIBILONI VIDAL JUAN MARCOS
SIMONET HOMAR PEDRO

Import
816,52
40.971,20
73,67
911,93
1.248,23
320,97
188,36
134,56
401,67
139,20
80,42
35,98
35,98
995,10
532,22
78,88
337,33
1.903,47
66,99
237,67
281,48
2.088,00
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000334
000335
000336
000337
000339
000340
000341
000342
000351
000353
000354
000356
000357
000358
000359
000360
000361
000362
000363
000364
000365
000366
000367
000368
000369
000370

43149061A
43175525V
18237619E
43473917F
B07047525
B07047525
B57144412
A07045248
B07921729
A83052407
G57356057
B07876527
B07757958
A07673304
B07695471
78209194V
A08472276
A08472276
B57496432
54045893X
43004592C
43004592C
43124766L
A28541639
A48250351
43007565A

SALOM MARTI MIQUEL JOSEP
MIR RAMON JOANA MARIA
ALOMAR MARI PAU
CONSTANTINO SANCHEZ STELLA M.
ADALMO S.L.
ADALMO S.L.
GRUES RAIGUER S.L.
MELCHOR MASCARO, S.A.
ELECTROMAT BALEAR, S.L.
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL
FUNDACIÓ ES GARROVER
CENTRE D'IMPRESSIO DE MALLORCA
MALLORQUINA DE SERVICIOS Y MED
CIA. MEDITERRANEA DE VIGILANCI
NEUMATICS BINISSALEM S.L.
SIMONET HOMAR PEDRO
WURTH ESPAÑA S.A.
WURTH ESPAÑA S.A.
GLOBAGUA, S.L.
MEDRANO DUCH FRANCISCO
PASQUAL I AGUILO JOAN JOSEP
PASQUAL I AGUILO JOAN JOSEP
TOMAS GUAL JOAN FRANCESC
FCC MEDIO AMBIENTE S.A.
QUIMICA INDUSTRIAL DISOL S.A.
CAMPINS GOMEZ ANTONIO

1/2010
236,00
02/2010
236,00
03/2010
235,30
01022/43
210,00
002/8099
96,30
002/8098
105,93
20100016
70,47
S1002010
417,47
006001039
45,41
4000486960
1.096,41
533
185,60
10/00131
35,38
2263/10
127,99
C4015
248,10
81476
154,79
10/2010
522,00
233270
325,82
262885
143,61
F3528
92,44
2/2010
1.400,00
2010/003
500,00
2010/04
800,00
4/2010
1.500,00
SM151/1000029 3.789,42
A/295144
474,09
A45
185,47
TOTAL

65.113,83

Atès el seu deure d’abstenció per tenir relació de parentiu amb la persona
interessada en l’assumpte, el regidor Gabriel Simonet Homar s’ha abstingut en la
votació de les factures amb registre núm. 333 i núm. 360, (art. 28,2,b, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú).

4. CERTIFICACIONS D’OBRES.(Retirat).

5. ADJUDICACIÓN CONTRATOS MENORES (FONDO ESTATAL PARA
EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL)”.(Exps. municipales nº 349-10, nº 354-10, y nº 359-10).
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1. Hechos.
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por R.D.-Ley
13/2009, de 26 de octubre, (BOE nº 259, de 27.10.2009).
Acuerdo de esta Junta de 22 de enero de 2010, (solicitudes de financiación).
Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, de 22 de febrero
de 2010, por la que autoriza la financiación de proyectos de obras con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local (página web www.mpt.es).
Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, de 24 de febrero
de 2010, por la que autoriza la financiación de proyectos de obras con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local (página web www.mpt.es).
2. Fundamentos de derecho.
Art. 95 y art. 122,3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos de sector
público, sobre los contratos menores,
Art. 21,1,ñ), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local, sobre las atribuciones en materia de contratación.
Art. 17,4 del R.D.-ley 13/2009, de 26 de octubre, respecto la acreditación de la
existencia y disponibilidad de crédito con la resolución de autorización de la
financiación de los proyectos
3. Acuerdo.
A propuesta del Alcalde, 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:
Adjudicar los contratos menores de obras:

1. Proyecto:
a) Denominación:
“S’Escorxador”

“Mejoras en el espacio cultural para jóvenes de

2. Procedimiento de adjudicación: contrato menor
a) Importe de adjudicación (sin impuestos): 10.046,58 €
b) Impuestos aplicables (16 % IVA): 1.607,45 €
c) Importe definitivo de adjudicación con impuestos: 11.654,03 €
d) Fecha comienzo licitación: 25.02.2010
e) Fecha de adjudicación provisional: f) Fecha de adjudicación definitiva: 19.03.2010
3. Fecha prevista de inicio de la obra: 12.04.2010
Plazo de ejecución de las obras: 4 semanas
4. Fecha prevista de fin de la obra: 10.05.2010
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5. Contratista
a) Denominación: Construcciones Bercom, S.L.
b) C.I.F./N.I.F.: B07401094
c) Domicilio social: Avda. Constitució, nº 29; CP 07340 Alaró
6. Número de personas a ocupar: 4
a) Forman parte de la empresa (empleos mantenidos): 4
b) Empleos creados (personal previsto de nueva contratación): 0
7. Número de cuenta del ayuntamiento al que se efectuará el libramiento de los
recursos del Fondo Estatal: ES75 2100 0101 4802 00176836
Condición especial de ejecución de este contrato menor:
El nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las
obras se ha de encontrar en situación de desempleo, prioritariamente en situación de
desempleo de larga duración y ha de ser requerido a través de los Servicios Públicos de
Empleo, (art. 102, Ley 30/2007, de 30 de octubre; y art. 17,2 R.D.-ley 13/2009, de 26 de
octubre).

1. Proyecto:
a) Denominación: “Mejoras en el teatro de Alaró”
2. Procedimiento de adjudicación: contrato menor
a) Importe de adjudicación (sin impuestos): 9.758,00 €
b) Impuestos aplicables (16 % IVA): 1.561,28 €
c) Importe definitivo de adjudicación con impuestos: 11.319,28 €
d) Fecha comienzo licitación: 25.02.2010
e) Fecha de adjudicación provisional: f) Fecha de adjudicación definitiva: 19.03.2010
3. Fecha prevista de inicio de la obra: 19.04.2010
Plazo de ejecución de las obras: 4 semanas
4. Fecha prevista de fin de la obra: 17.05.2010
5. Contratista
a) Denominación: Metalúrgica Industrial Naval Adrover, S.A.
b) C.I.F./N.I.F.: A07020654
c) Domicilio social: CL Gremi de Sabaters, nº 3; CP 07009 Palma
6. Número de personas a ocupar: 4
a) Forman parte de la empresa (empleos mantenidos): 4
b) Empleos creados (personal previsto de nueva contratación): 0
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7. Número de cuenta del ayuntamiento al que se efectuará el libramiento de los
recursos del Fondo Estatal: ES75 2100 0101 4802 00176836
Condición especial de ejecución de este contrato menor:
El nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las
obras se ha de encontrar en situación de desempleo, prioritariamente en situación de
desempleo de larga duración y ha de ser requerido a través de los Servicios Públicos de
Empleo, (art. 102, Ley 30/2007, de 30 de octubre; y art. 17,2 R.D.-ley 13/2009, de 26 de
octubre).

1. Proyecto:
a) Denominación: “Impermeabilización firme zona de servicios municipales”
2. Procedimiento de adjudicación: contrato menor
a) Importe de adjudicación (sin impuestos): 40.401,69 €
b) Impuestos aplicables (16 % IVA): 6.464,27 €
c) Importe definitivo de adjudicación con impuestos: 46.865,96 €
d) Fecha comienzo licitación: 23.02.2010
e) Fecha de adjudicación provisional: f) Fecha de adjudicación definitiva: 19.03.2010
3. Fecha prevista de inicio de la obra: 12.04.2010
Plazo de ejecución de las obras: 4 semanas
4. Fecha prevista de fin de la obra: 17.05.2010
5. Contratista
a) Denominación: Jorge Simonet Lladó
b) C.I.F./N.I.F.: 43066428D
c) Domicilio social: CL de la Font de Ses Artigues, nº 4; CP 07340 Alaró
6. Número de personas a ocupar: 4
a) Forman parte de la empresa (empleos mantenidos): 4
b) Empleos creados (personal previsto de nueva contratación): 0
7. Número de cuenta del ayuntamiento al que se efectuará el libramiento de los
recursos del Fondo Estatal: ES75 2100 0101 4802 00176836
Condición especial de ejecución de este contrato menor:
El nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las
obras se ha de encontrar en situación de desempleo, prioritariamente en situación de
desempleo de larga duración y ha de ser requerido a través de los Servicios Públicos de
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Empleo, (art. 102, Ley 30/2007, de 30 de octubre; y art. 17,2 R.D.-ley 13/2009, de 26 de
octubre).

6. BASES PER CONSTITUIR UNA BORSA D’ASPIRANTS PER PROVEIR
PLACES VACANTS DE POLICIA LOCAL I DE POLICIA TURÍSTIC.(Exp. núm. 717-10)
Vist l’escrit de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, del Govern de les
Illes Balears, de 27 de gener de 2010 (reg. d’entrada núm. 717, de 10.02.2010), sobre la
previsió de nous convenis de coordinació i finançament de la Policia Turística.
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), a proposta del Batle, s’acorda per
unanimitat aprovar les següents:
Bases específiques de la convocatòria per constituir una borsa d'aspirants per
proveir, com a funcionaris interins, places vacants de policia local i de policia turístic
l'Ajuntament d’Alaró.
PRIMERA. OBJECTE, CARACTERÍSTIQUES I NORMATIVA APLICABLE
1. L'objecte d'aquesta convocatòria és constituir una borsa d'aspirants per proveir, com a
funcionari interí, una plaça de policia turístic fins a 31 de desembre de 2010, així com
les places de vacants de policia local (escala d’administració especial, subescala de
serveis especials), que es puguin produir; d’acord amb allò es preveu a la base 10ena.,
servirà com a borsa per a la cobertura interina de les vacants que es produeixin amb
posterioritat.
2. La plaça de policia turístic, com a funcionari interí de l'Ajuntament d’Alaró, estarà
dotada pressupostàriament amb la forma que es contemplarà en el conveni de
coordinació i finançament de Policia Turística que la Conselleria d’Innovació, Interior i
Justícia del Govern de les Illes Balears té previst proposar als ajuntaments (registre
d’entrada núm. 717, de 10.02.2010, exp. núm. 717-10).
3. S'aplicaran a aquestes proves selectives la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears; la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut bàsic
de l'empleat públic; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears; el Decret 72/1989, de 6 de juliol, de bases i exercicis per
a l'ingrés en les diverses categories de la policia local de les Illes Balears (en la part
vigent); el Decret 146/2001, de 21de desembre, pel qual s'estableixen la formació,
l'ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (en la part vigent); i el Decret 69/2004, de 9 de juliol, pel qual es modifica
la normativa reguladora de les policies locals de les Illes Balears en matèria
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d'organització, uniformitat, formació, ingrés, promoció i mobilitat; el Decret 67/2007,
de 7 de juny, per el que s'aprova el Reglament marc de mesures urgents de les policies
locals de les Illes Balears; i demés disposicions legals vigents en matèria de policia
local de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
SEGONA. FORMA DE SELECCIÓ
El procediment de selecció, per a la constitució de la borsa de treball de policia local,
com a funcionaris interins, serà el de concurs de mèrits, pel sistema de torn lliure,
d'acord amb als articles 20, 7.2, 20, 21, i 32.1 a) de l'esmentada Llei 6/2005, de 3 de
juny.
TERCERA. REQUISITS i CONDICIONS GENERALS DELS ASPIRANTS
Per participar en aquesta convocatòria, els aspirants hauran de complir els requisits
següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola.
b) Tenir divuit anys complerts i no haver complert els trenta-tres anys, que es
compensaran en cas d’excés i a aquests únics efectes els serveis prestats com a
policia local o com a auxiliar de policia local, o en qualsevol dels cossos i forces de
seguretat públiques.
c) Estar en possessió del diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de policia
local, propi de la plaça objecte de la convocatòria, expedit per l’Escola Balear
d'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb
validesa de tres anys o d'actualització en cas de caducitat del termini anterior.
d) Estar en possessió o en condicions d’obtenir-lo en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, del títol de Batxillerat, Formació Professional de
segon grau o equivalent. Als efectes de poder concórrer a aquesta oferta pública, es
considerarà requisit suficient de titulació acadèmica, el haver superat les proves
d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
e) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic, descrits en l’annex II (quadre
d'exclusions mèdiques) del Decret 70/1989, de 6 de juliol, d'establiment de les
normes marc a què han d'ajustar-se els reglaments de les policies locals de les Illes
Balears.
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
Administració Pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per plaça o
càrrecs públics per resolució judicial.
g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
h) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell de
certificat B (coneixements orals de català). Aquests coneixements han de ser
acreditats mitjançant l'aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per
l'òrgan competent de la Conselleria d'Educació i Cultura, l'Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP), o una altra institució reconeguda a aquest efecte
per la legislació vigent.
i) Compromís, mitjançant declaració jurada, de portar armes i, si escau, utilitzar-les.
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j) Estar en possessió el permís de conductor A, B i BTP.
Tots els aspirants han d'estar en possessió dels requisits el dia en què finalitzi el termini
de presentació d'instàncies de la convocatòria corresponent.
Els documents acreditatius dels requisits, per original o fotocopia compulsada, s'hauran
de presentar dins el termini d'admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es
pugui presentar en cap altre moment, la resta d'acord amb la base novena, punt 4, per als
inclosos en la llista de la borsa de treball.

QUARTA. SOLICITUDS DE PARTICIPACIÓ, TERMINI DE PRESENTACIÓ I
DOCUMENTACIÓ.
1. Les sol·licituds es dirigiran al batle President de la Corporació, en el termini de vint
dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d'aquestes bases en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
A la sol·licitud s’haurà d’indicar un número de fax o una adreça de correu electrònic, que
serviran a afectes de rebre informacions, comunicacions, requeriments o notificacions, en relació a aquest
procediment.

2. La presentació de sol·licituds i la documentació acreditativa esmentada en la base
anterior, sols podrà fer-se en el Registre General de la Corporació.
3. A la sol·licitud s’hauran d’acompanyar, a més, els següents documents:
- Fotocòpia del document nacional d’identitat.
- Fotocòpia acarada del certificat acreditatiu de posseir, com a mínim, del nivell de
coneixement exigit en aquesta convocatòria.
- Relació dels mèrits de què disposin i que vulguin que se'ls tinguin en compte en la
fase de concurs, seguint el mateix ordre d’exposició que consta en base vuitena de
valoració de mèrits. Aquests mèrits s’hauran d’acreditar documentalment mitjançant
certificats, diplomes, títols, etc… per mitja d'originals o fotocòpies acarades. Els
mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada, no seran valorats, a més, perquè
es tinguin en compte determinats mèrits s'han d'assenyalar expressament i no basten
mencions genèriques.
4. Si fa el cas, els anuncis successius es publicaran en el tauler d'anuncis i a la pàgina
web d'aquest Ajuntament.
CINQUENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d’un mes,
l’alcalde dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional de persones aspirants
admeses i excloses (fent constar la causa de no admissió), la qual es farà pública
mitjançant exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web. La llista
de persones excloses es comunicarà a les afectades, mitjançant fax o correu electrònic al
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número i adreça que, respectivament, hauran d’indicar en la seva sol·licitud; disposaran
d’un termini de set dies naturals per esmenar els defectes o presentar al·legacions.
2. En el cas que no es presentin al·legacions contra la llista provisional de persones
aspirants admeses i excloses, la llista s’entendrà definitiva a partir de l’endemà de la
finalització del termini de reclamacions. Les reclamacions que es presentin seran
acceptades o rebutjades mitjançant resolució de l’Batlia en el termini màxim d’un mes,
la qual es publicarà en la mateixa forma que la llista de persones admeses.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions o
reclamacions s'entendran desestimades.
SISENA. COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ
1. En la mateixa resolució que declari aprovada la llista provisional de persones
aspirants admeses i excloses s’efectuarà el nomenament dels membres de la Comissió
Tècnica de Valoració, com òrgan encarregat de valorar els mèrits del concurs per
confeccionar la borsa d'aspirants, i fer la proposta oportuna a l'òrgan competent.
2. la Comissió Tècnica de Valoració quedarà constituïda en la forma que determina
l’article 6 del Decret 146/2001, de 21 de desembre, abans esmentat. Estarà composada
de la forma següent:
President: titular i suplent designat pel Batle.
Vocals:
- Dos vocals, titulars i suplents designats per la Conselleria competent en matèria de
coordinació de policies locals, un de la Direcció General d’Interior i l'altre de
l’Escola Balear d'Administració Pública.
- L’Oficial de la Policia Local de l’Ajuntament o qui el substitueixi.
- Un/a funcionari/ària de carrera de la Corporació, titular i suplent designat pel Batle
que tingui la titulació igual o superior a l'exigida per a la plaça que es convoca.
Secretari: el de la corporació o persona en qui delegui.
La designació de la Comissió tècnica inclourà la dels corresponents suplents, el seu
nomenament es farà públic en el tauler d’anuncis al mateix temps que la llista
d'admesos. Podran nomenar-se assessors de la Comissió, els quals actuaran amb veu
però sense vot. La Comissió Tècnica de Valoració tindrà la consideració d'òrgan
dependent de l'autoritat del Batle.
3. Tots els membres de la Comissió tècnica, excepte el president, hauran de tenir una
titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l’exigida a les persones aspirants per a la
promoció.
4. La Comissió tècnica no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat
dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el president i el
secretari o qui legalment els substitueixi.
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5. Tots els membres de la Comissió Tècnica de Valoració tendran veu i vot, i les seves
decisions hauran d’adoptar-se per majoria simple, en cas d'empat, decidirà el president.
Resoldran les incidències i reclamacions que es puguin produir. La Comissió queda
facultada per interpretar aquestes bases, resoldre dubtes que es plantegin i per prendre
els acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de la convocatòria
aprovada, en tot allò no previst a les Bases.
6. L'actuació de la Comissió Tècnica s'ajustarà a l'establert en aquestes bases i en la
legislació supletòria que sigui d'aplicació. Les resolucions de la Comissió Tècnica de
Valoració vinculen l'Administració sense perjudici que aquesta, si és el cas, pugui
revisar-les d'acord amb les previsions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
7. Les funcions bàsiques de la Comissió Tècnica de Valoració són les següents:
a) Valorar els mèrits al·legat i acreditats en forma per cada un dels participants,
desglossats pels diferents apartats del barem que es detalla a la base vuitena.
b) Elaborar una llista per ordre de puntuació, en la qual han de figurar tots les persones
aspirants que han estat admeses i les puntuacions finals obtingudes per cadascú, així
com la persona aspirant proposada d'acord amb la puntuació obtinguda.
c) Confeccionar una borsa de treball de la categoria objecte d'aquesta convocatòria, per
ordre de puntuació.
7. Els membres de la Comissió Tècnica de Valoració hauran d’abstenir-se d’intervenir,
comunicant-ho, en el seu cas, a l’autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los,
quan concorrin les circumstàncies previstes en l’article 28 de la Llei de règim jurídic de
las administracions públiques i del procediment administratiu comú o si s’haguessin
realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives en els cinc anys anteriors
a la publicació de la convocatòria.
8. Als efectes previstos al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, relatiu a
indemnitzacions per raó de servei, aquesta Comissió tècnica queda classificada amb la
categoria de segona.
SETENA. VUITENA. VALORACIÓ DE MÈRITS
La puntuació màxima que poden assolir els mèrits al·legat és de 54 punts, d'acord amb
el que s'estableix en els apartats següents, per a cada tipus de mèrit.
El tribunal avaluarà els mèrits al·legats i justificats per les persones aspirants, d’acord
amb el barem següent:
1. Valoració del curs bàsic de capacitació.
Només es valoraran els cursos expedits o homologats per l’EBAP. La valoració per la
possessió del Curs bàsic de capacitació serà el resultat de multiplicar-ne la nota per un
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determinat coeficient, fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb els criteris que
s’indiquen a continuació:
a) Per haver prestat serveis com a policia local interí, policia auxiliar interí, policia
turístic o auxiliar de policia turístic durant un període mínim de 5 mesos de manera
continuada dins una temporada completa a l’Ajuntament d’Alaró, el coeficient
multiplicador serà 1. Aquest apartat s’ha d’acreditar mitjançant un certificat d’aquest
Ajuntament.
b) Per als aspirants que no han renunciat a cap nomenament anterior com a policia local
o turístic en un altre municipi, i així ho acreditin mitjançant un certificat de la Direcció
General d’Interior, el coeficient multiplicador serà 0,75.
c) Per als aspirants que hagin renunciat a un nomenament anterior com a policia local o
turístic en un altre municipi, el coeficient multiplicador serà 0,50. Aquest apartat s’ha
d’acreditar mitjançant un certificat de l’ajuntament del municipi que correspongui.
2. Valoració dels serveis prestats.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 12 punts, d’acord amb els criteris següents:
a) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts com a policia local o turístic a
les Illes Balears: 0,07 punts per mes, fins a un màxim de 8 punts.
b) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en altres categories de cossos o
forces de la seguretat pública de l’Estat espanyol: 0,035 punts per mes, fins a un màxim
de 4 punts.
La data de referència per a la valoració serà la de la finalització del termini per presentar
la sol·licitud de participació, i s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat expedit pels
ajuntaments.
3. Antiguitat.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 4 punts, d’acord amb els criteris següents:
Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en qualsevol altra categoria de
funcionari de carrera: 0,2 punts per any.
La data de referència per a la valoració serà la de la finalització del termini per presentar
la sol·licitud de participació, i s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat expedit pels
ajuntaments.
4. Estudis acadèmics oficials.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 6 punts, d’acord amb els criteris següents:
a) Per la titulació de batxillerat o equivalent: 2,5 punts.
b) Per cada titulació de tècnic superior de formació professional: 0,5 punts.
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c) Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o equivalent: 3,5 punts.
d) Per cada titulació acadèmica de llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o
equivalent: 5 punts.
e) Per cada títol de doctor: 1 punt.
Només es valorarà la possessió dels títols de nivell superior, a l’exigit per a l’accés a la
categoria a la qual s’accedeix.
La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es valori el de nivell inferior, llevat
del cas que les titulacions corresponguin a branques acadèmiques distintes. No obstant
això, les puntuacions dels apartats a) i b) s’han d’acumular, com també les puntuacions
dels apartats d) i e).
En cap cas no es valorarà una diplomatura si aquesta forma part del primer cicle d’una
llicenciatura que s’hagi exigit per a l’accés a la categoria a la qual s’accedeixi.
5. Valoració dels coneixements de llengües.
5.1. Coneixements orals i escrits de la llengua catalana.
Es valoraran els certificats expedits per l’EBAP, els expedits o homologats per la
Direcció General de Política Lingüística, els expedits per l’Escola Oficial d’Idiomes, i
també els certificats reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica, fins a una
puntuació màxima de 2 punts:
a) Coneixements mitjans (certificat C): 1,50 punts.
b) Coneixements superiors (certificat D): 1,75 punts.
c) Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,25 punts.
Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de
llenguatge administratiu, en què la puntuació s’acumularà a la de l’altre certificat que
s’aporti. En tot cas, només es valoraran els certificats de nivell superior a l’exigit com a
requisit d’ocupació de la plaça a què s’accedeix.
5.2 Coneixements d’altres llengües.
Es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial
d’altres comunitats autònomes o estrangera, expedits o homologats per escoles oficials
d’idiomes o escoles d’administració pública, fins a un màxim de 4 punts, d’acord amb
els criteris de puntuació que s’indiquen a continuació:
a) Primer curs d’escola oficial d’idiomes o nivell inicial de l’EBAP: 1 punt.
b) Segon curs d’escola oficial d’idiomes o nivell elemental de l’EBAP: 1,25 punts.
c) Tercer curs d’escola oficial d’idiomes o nivell mitjà de l’EBAP: 1,50 punts.
d) Quart curs d’escola oficial d’idiomes: 1,75 punts.
e) Cinquè curs d’escola oficial d’idiomes: 2 punts.
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Per una mateixa llengua només es valoraran les titulacions de nivell superior.
6. Valoració dels cursos de formació.
Només es valoraran els cursos expedits o homologats per l’EBAP, per les universitats,
escoles universitàries i entitats promotores de formació contínua, com també els
impartits en altres centres de formació oficials de seguretat pública o qualsevol
administració pública, sempre que estiguin degudament documentats i expedits per
l’entitat.
6.1 Formació relacionada amb l’àrea professional.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 4,5 punts. Es valoraran, per a cada lloc de
treball, les accions formatives sempre que estiguin directament relacionades amb les
funcions pròpies del lloc a què s’accedeix. En concret, només es valoraran els cursos
referits a les àrees professionals de policia, seguretat, emergències i salvament, d’acord
amb els criteris que s’indiquen a continuació:
a) Per cada certificat d’aprofitament: 0,005 punts per hora.
b) Per cada certificat d’assistència: 0,0025 punts per hora.
c) Per cada certificat d’impartició de cursos d’accions formatives relacionades amb les
funcions pròpies del lloc al qual s’accedeixi: 0,0075 punts per hora.
6.2 Formació no relacionada amb l’àrea professional.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2 punts, amb la puntuació que s’indica a
continuació:
a) Per cada certificat d’aprofitament: 0,005 punts per hora.
b) Per cada certificat d’assistència: 0,0025 punts per hora.
7. Valoració dels reconeixements honorífics.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 3,5 punts, d’acord amb els criteris següents:
a) Per cada medalla al mèrit policial prevista per la normativa: 2 punts per cada medalla
amb distintiu blau, 1 punt si el distintiu és blanc, i 0,5 punts si el distintiu és verd.
b) Per cada felicitació lliurada pel Ple o la Junta de Govern de l’Ajuntament: 0,35 punts.
c) Per cada felicitació lliurada per la batlia: 0,25 punts.
S’ha d’acreditar mitjançant un certificat expedit per l’Ajuntament corresponent.
8. Mèrits objectius de lliure determinació per part de cada corporació relacionats amb
l’exercici de les funcions policials.
La puntuació màxima d’aquest apartat es de 6 punts, i el criteri de valoració serà:
Página 16 de 19

Haver prestat servei interinament com a policia, ocupant plaça vacant de l’Ajuntament
d’Alaró, o com a policia turístic de l’Ajuntament d’Alaró: 0,25 punts per mes complet,
els dies que no computin podran acumular-se i per cada 30 dies es valoraran 0,25 punts.
VUITENA. LLISTA
DOCUMENTS

DEFINITIVA

D'APROVATS,

PRESENTACIÓ

DE

1. Un cop finalitzades les proves selectives, el Tribunal publicarà en el tauler d’anuncis
de la corporació i en la pàgina web, la relació provisional de les persones aspirants que
hagin resultat seleccionats per accedir a les places/plaça convocades d'acord amb ordre
de puntuació total obtinguda, amb indicació de la puntuació final obtinguda i del DNI.
Les persones aspirants disposaran d’un termini de tres dies hàbils, des de la publicació,
per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió de la seva puntuació
davant el Tribunal. A la revisió podran assistir acompanyats d’un assessor.
2. El Tribunal té un termini de set dies per resoldre les reclamacions que es presentin i,
tot seguit, ha de fer pública la llista definitiva d'aprovats, per ordre de puntuació, la qual
no pot contenir un nombre d'aprovats superior al de les places vacants objecte d'oferta.
3. En cas d’empat en l’ordre de prelació s’haurà d’atendre, en primer lloc, a la puntuació
obtinguda en la valoració del mèrits "dels serveis prestats". Si l’empat persisteix,
s’estarà a la major puntuació obtinguda en la valoració del mèrit "del curs bàsic de
capacitació", i, en cas de persistir la igualtat, finalment es resoldrà per sorteig.
4. El Tribunal elevarà la llista definitiva a l’òrgan competent perquè formuli proposta de
nomenament. A aquest efecte, i dins del termini de 20 dies naturals des de l'endemà que
es facin públiques les relacions definitives, els aspirants que hi figurin hauran de
presentar en el Registre General de l'Ajuntament corresponent els documents següents,
referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds:
a) Certificat mèdic, en model oficial, en la que consti que la persona aspirant no pateix
malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents
funcions.
b) Còpia acarada del títol acadèmic exigit en les bases o certificat acadèmic que acrediti
haver realitzat tots els estudis per a l’obtenció del títol i haver abonat les taxes de
sol·licitud de la seva expedició.
c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/da, mitjançant expedient
disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de
funcions públiques.
d) Declaració jurada o promesa de no estar exercint cap lloc o activitat en el sector
públic o privat delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984, ni de rebre pensió de
jubilació, retir o orfandat, indicant, així mateix, que no realitza cap activitat privada
incompatible o subjecta a reconeixement de compatibilitat.
e) Declaració jurada o promesa de no trobar-se sotmès a cap causa d’incapacitat
específica d’acord amb la normativa vigent.
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f) Fotocòpia acarada del DNI.
g) Dues fotografies de mida carnet.
h) També haurà de presentar, si escau, la documentació acreditativa de la resta de
requisits específics exigits que no s'hagin presentat amb anterioritat.
5. Les persones que no presentin la documentació dins el termini establert, excepte en
casos de força major, no podran ser nomenades i quedaran anul·lades totes les
actuacions concernents a aquest aspirants, sense perjudici de la responsabilitat en què
puguin haver incorregut per falsedat en la sol·licitud. Les persones aspirants propostes
que ja tenguin la condició de funcionaris de carrera estaran exemptes de justificar
documentalment les condicions i altres requisits ja acreditats per obtenir l'anterior
nomenament, i hauran de presentar únicament una certificació de l’administració
pública de la qual depenen per acreditar la seva condició i aquelles circumstàncies que
es troben en el seu full de servei.
NOVENA. NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ
1. Transcorregut el termini de presentació de documentació, una vegada que els
aspirants aprovats hagin presentat la documentació requerida de conformitat, l’batlia
efectuarà el nomenament de les persones propostes pel Tribunal Qualificador, fins el
límit de les places anunciades i que estiguin dotades pressupostàriament. Les quals
hauran d'efectuar el jurament o la promesa i prendre possessió en el termini de tres dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la notificació. Els qui injustificadament no
prenguin possessió de la seva plaça o lloc de treball, seran declarats cessats, amb la
pèrdua de tots els drets derivats del concurs oposició i del posterior nomenament. El
nomenament com a funcionari interí es publicarà al BOIB.
2. En cas de dur a terme una activitat privada, ho hauran de declarar en el termini de deu
dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la corporació pugui adoptar un
acord de compatibilitat o incompatibilitat.
DESENA. BORSA DE TREBALL
Als efectes previst a l'article 34 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, pel que fa a la provisió temporal i urgent de llocs de
treball, el Tribunal inclourà, per ordre de puntuació, en les actes la llista dels aspirants
que hagin participat al concurs i no hagin obtingut plaça en la convocatòria, als efectes
d'integrar una borsa de treball.
Quan sigui necessari acudir a la borsa de treball per cobrir interinament alguna plaça
vacant de l'escala bàsica, de policia local o de policia turística, s'oferirà als aspirants per
ordre de major puntuació obtinguda en el concurs. La borsa tendrà vigència fins a la
propera convocatòria, com a màxim tendrà una vigència de dos anys.

ONZENA. IMPUGNACIÓ I RECURSOS
Página 18 de 19

La convocatòria, les presents bases i els actes administratius que es derivin de les
actuacions del tribunal, podran ser impugnades per les persones interessades en els
casos i en la forma establerta per la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

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, 19 de març de 2010.
Vist i plau,
El President,
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