ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 9 DE GENER DE 2012

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

Membres que han excusat la
seva absència:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Secretari:

Alaró, Casa consistorial, sala de reunions
9 de gener de 2012
13’35 h.
14’05 h.
Joan Simonet Pons, batle
Maritina Campins Moyá
Maria Lourdes Bennasar Bennasar
Juan Lozano León
Gabriel Simonet Homar
ordinària
primera
Jaume Nadal Bestard

1. ACTA ANTERIOR (19.12.2011).Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat:
- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2012.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.(retirat).

3. FACTURES.-
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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 aprovar les següents
factures:
Reg.

Núm. doc. Raó social de l'interessat

Núm. fac.

000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
000012
000013
000014
000015
000017
000018
000019
000020
000021
000022
000023
000024
000025
000026
000027
000028
000029
000030
000031
000033
000034
000035
000036
000037
000039
000040
000041
000042
000043
000044
000045
000046
000047
000048
000049
000050
000051

A80495864
43064784K
A07056666
A07056666
B07757958
41214706V
E07138506
B07549298
B07079668
B07575467
B07575467
G57068603
43036007V
43036007V
41329822H
41329822H
41336776A
E57648081
E57648081
B57226102
A07102932
B07088826
B07088826
B07754245
43045797D
43045797D
43045797D
43088501W
B57309304
Q2866023A
A80495864
X5325645H
43024068S
B07298730
B57217820
B07032105
B07032105
B07697121
A07015845
B57483810
A07056666
A07056666
A07056666
A07056666
A07056666
A07056666
A07056666
B07032105

PM115500
17
C9A1070911

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.
VIDAL BERGAS JORDI
SUPERMERCADOS COP S.A.
SUPERMERCADOS COP S.A.
TONERCLASS S.L.
HOMAR VIDAL GABRIEL
CA NA JUANITA C.B.
SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L.
ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS
RESTAURANT CAN ARABI S.L.
RESTAURANT CAN ARABI S.L.
FUNDACIO NATURA PARC
GUASP ROTGER JUAN
GUASP ROTGER JUAN
PONS FERRER ANDRES
PONS FERRER ANDRES
CAMPINS GELABERT ABDON
JARDINS NATURALS C.B.
JARDINS NATURALS C.B.
MULTI-AUTO PALMA, S.L.
AVALGO S.A.
BALEAR DE ASCENSORES, S.L.
BALEAR DE ASCENSORES, S.L.
PLANAS MUNTANER , SL.
GUTIERREZ ROMERA FIDEL
GUTIERREZ ROMERA FIDEL
GUTIERREZ ROMERA FIDEL
FERNANDEZ REOLID Mª PILAR
INFORMATICA AL DIA S.L.
CUNAL
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.
WEBSACE UNIFORM COMPANY
CANO BISQUERA ANTONIO F.
MARCUS S.L. EXCAVACIONS I TRANS
FERRETERIA NOVA S.L.
COMERCIAL BORDOY S.L.
COMERCIAL BORDOY S.L.
GRUP VANRELL MOREY S.L.
EDITORA BALEAR, S.A.
EDITORA BALEAR MEDIA S.L.
SUPERMERCADOS COP S.A.
SUPERMERCADOS COP S.A.
SUPERMERCADOS COP S.A.
SUPERMERCADOS COP S.A.
SUPERMERCADOS COP S.A.
SUPERMERCADOS COP S.A.
SUPERMERCADOS COP S.A.
COMERCIAL BORDOY S.L.

Import

646,77
113,28
11,84
539,55
10708/11
271,02
A97/11
420,86
532/2011
180,53
11/678
311,93
1035209
5,14
TC0311463
757,51
TC0311464 1.224,72
523/11
788,40
21
70,00
22
57,74
A17402
24,01
A17414
54,13
4T/11/18
982,94
1000071
250,16
1000072
250,16
1104334
698,57
115812
44,88
12/01/919
521,68
12/01/1491 392,55
52561
50,00
2011-211
720,00
2011-212
160,00
2011-213
198,00
8
1.857,14
1000356
174,63
2012/PE025 120,00
PM116150
624,67
191211
70,80
A/1151
1.044,93
110126
1.564,92
329
102,11
FM1120464
32,66
FM1120529
48,99
3AL2012
690,00
P0005232
590,00
P0000431
236,00
C9A1075941 110,66
C9A1077718 200,93
C9A1079112
62,33
C9A1078359
6,55
C9A1079727
37,04
9,64
600,04
FM1120917
16,33
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000052 A07242753 HORA NOVA, S.A.

M/127984
TOTAL

4.
BASES
D’INTERVENCIÓ.-

DE

LA

CONVOCATÒRIA

PLAÇA

1.391,01
19.337,75

INTERINA

(Exp. núm. 94-2012)
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 les
següents:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR DE FORMA
INTERINA EL LLOC DE TREBALL D'INTERVENCIÓ DE CLASSE
SEGONA DE L’AJUNTAMENT D’ALARÓ, MITJANÇANT CONCURS.
Lloc de treball
Denominació:
Característiques:

Intervenció
art. 92,3,b) Llei 7/1985, de 2 d'abril, i disposició addicional
segona Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (en la redacció donada per l’art. 15 del
R.D.-Llei 8/2010, de 20 de maig)
Grup:
A1
Retribucions complementàries:
nivell complement destinació: 26
complement específic: 5.089,68 €/any (424,14 €/mes)
complement productivitat: 1.140,00 €/any (95,00 €/mes)
Indemnització residència: 942,96 €/any; (78,58 €/mes)”
1. Objecte de la convocatòria.
És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, amb caràcter d'interí, del lloc de
treball d'Intervenció de classe segona d’aquesta corporació, reservat a funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal, subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada i
classificat com a Intervenció de classe segona, d’acord amb allò que disposa l’article 2
del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal.
Ha quedat acreditada en l'expedient la impossibilitat de cobrir la plaça
esmentada mitjançant funcionari de carrera.
2. Procediment selectiu.
El procediment de selecció serà el concurs de mèrits.
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3. Requisits dels aspirants.
Per ser admesos a aquesta convocatòria, els aspirants hauran de complir en la
data d’acabament del termini de presentació d’instàncies els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Estar en possessió de la capacitat funcional per al desenvolupament de les
tasques.
c) Haver complit setze anys i no excedir, si s’escau, l’edat màxima de jubilació
forçosa.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o
estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació
d’inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per
resolució judicial o per a l’accés a l’escala de funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal.
e) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: llicenciat en
administració i direcció d'empreses, llicenciat en economia, llicenciat en
ciències actuarials i financeres o el títol de grau corresponent.
f) Coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell B, acreditat
mitjançant certificat, diploma, títol o equivalent expedit per l'òrgan competent
en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears o de l'Escola
Balear d'Administració Pública.
4. Instàncies
4.1 Presentació. Les instàncies per prendre part en aquesta convocatòria, en les
quals els aspirants hauran de declarar sota la seva responsabilitat que compleixen tots els
requisits exigits a la base tercera, es dirigiran al batle de la corporació i es presentaran en el
Registre general d'aquest ajuntament en hores d'oficina o bé en la forma establerta en
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4.2 Termini de presentació d'instàncies. Les instàncies es presentaran a
l’Ajuntament dins el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent a la
publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Si el darrer dia del termini fos inhàbil, es prorrogarà el termini fins el primer dia
hàbil posterior.
4.3 Drets d'examen. – (no se’n fixen).
4.4 Documentació per adjuntar a la instància. A la instància s’haurà d’adjuntar:
a) Fotocòpia compulsada del DNI.
b) Fotocòpia compulsada de la titulació requerida.
c) Fotocòpia compulsada certificat, títol o diploma de coneixement del nivell
exigit de la llengua catalana.
d) Fotocòpia compulsada dels documents exigits per acreditar els mèrits de la fase
de concurs, d’acord amb l’establert a la base sisena.
Adreça electrònica per a rebut de comunicacions: els aspirants hauran d’indicar una
adreça electrònica, i en el seu defecte un número de fax, a la qual l’ajuntament dirigirà les
comunicacions referentes a aquest procediment i les que esdevinguin de la borsa de treball
que es constitueix.
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4.5 Llista d'admesos i exclosos. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el
batle dictarà resolució en el termini màxim de cinc dies, aprovant la llista provisional
d'admesos i exclosos, explicant els motius, si s'escau, de l'exclusió. L'esmentada resolució
es publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'ajuntament, donant un termini màxim
de 10 dies naturals per esmenar aquests defectes.
A la mateixa resolució el batle determinarà la data i el lloc de celebració de la
selecció. Els aspirants s'hauran de presentar en el lloc i el dia assenyalats provists del DNI.
5. Tribunal qualificador
5.1 Composició. El tribunal estarà integrat per tres membres funcionaris de
carrera i el mateix nombre de membres suplents; qualsevol d’ells podrà actuar
indistintament. La totalitat dels membres ha de posseir un nivell de titulació igual o
superior a l’exigit per a l’ingrés en la subescala d'Intervenció-Tresoreria.
El tribunal estarà integrat pels membres següents:
President/a: persona designada per la Conselleria d’Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears.
Vocal 1er/a: persona designada pel Consell de Mallorca
Vocal 2on/a: persona designada pel Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i
Tresorers d’Administració Local de les Illes Balears.
Suplents: designats per les mateixes entitats.
Secretari: el de la corporació o persona que el substitueixi.
5.2 Abstenció i recusació. Els membres del tribunal estan subjectes a les causes
d’abstenció i recusació previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5.3 Actuació. D’acord amb el que disposa l’article 26.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, a partir de la seva constitució, el tribunal, per actuar vàlidament, requerirà
la presència de la majoria dels seus membres, titulars o suplents, inclosos el president i
el secretari.
5.4 Indemnitzacions. Les indemnitzacions per assistències que hagin de percebre
els membres del tribunal es regiran pel que disposa l'article 23 del Decret 54/2002, de
12 d'abril, regulador de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5.5 El tribunal resta facultat per a resoldre els dubtes o incidències que es
presentin, i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procediment de selecció
en tot el que no estigui previst a les presents bases.
6. Mèrits de la fase de concurs
6.1 Es valoraran els mèrits següents:
1. Experiència professional:
a) Realització de tasques de caire econòmico-financer o comptable a
l’administració pública mitjançant relació funcionarial o contracte laboral, ocupant lloc
de treball del grup A1 o A2 (o assimilat):
1 punt per any complet de feina, amb un màxim de 9 punts.
b) Realització de tasques de caràcter jurídic-administratiu, econòmico-financer o
comptable a l’empresa privada a nivell de llicenciat o diplomat universitari a l'empresa
privada:
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0’5 punts per any complet de feina, amb un màxim d’ 1 punt.
Puntuació màxima en aquest apartat primer: 10 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 els 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.-Superació proves oposició:
Per haver superat qualque prova en els procediments selectius de l'Escala de
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal a les subescales de Secretaria-Intervenció
i d’Intervenció-Tresoreria: 5 punts.
Puntuació màxima en aquest apartat segon: 5 punts.
Per valorar-se aquest mèrit, serà necessari que es presenti el corresponent
certificat o document públic acreditatiu.
3.-Cursos, jornades o seminaris:
a) Curs de postgrau en matèria de dret local: 3 punts.
b) Cursos, jornades o seminaris sobre matèries econòmico-financeres o
comptables:
-Fins a 15 hores.................................................0’5 punts.
-De 16 a 30 hores..............................................1 punt.
-De 31 a 50 hores..............................................1’5 punts.
-De 51 a 100 hores............................................2 punts.
-De més de 100 hores.......................................2’5 punts.
Aquest mèrit es valorarà 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 tercer: 20 punts.
4.-Coneixement de la llengua catalana:
Nivell C: 0’50 punts.
Nivell D: 0’60 punts.
Nivell E: 0’70 punts.
Es puntuarà el nivell màxim, sense que en cap cas es pugui acumular la
puntuació corresponent a diferents nivells.
Puntuació màxima en aquest apartat: 0’70 punts.
5.-Entrevista personal:
Es realitzarà una entrevista personal amb els candidats sobre qüestions i
coneixements relacionats amb les característiques del lloc a cobrir, que puntuarà fins a 0’5
punts.
No es valoraran els mèrits que no s'acreditin documentalment mitjançant la
presentació dels documents que s'especifiquen als paràgrafs anteriors (originals o
fotocòpies compulsades). Aquests documents s'hauran de presentar dins el termini de
presentació d'instàncies, sense que es puguin valorar si es presenten fora d'aquest
termini.
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El tribunal podrà demanar als interessats els aclariments o, si s'escau, la
documentació addicional que estimi oportuna, amb l’única finalitat de comprovar la
veracitat dels mèrits aportats amb la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu.
7. Procediment de nomenament
La puntuació global d’aquest procés selectiu es publicarà al tauler d’edictes de la
corporació i l’aspirant seleccionat haurà de presentar, dins el termini dels deu dies
naturals següents a l'exposició al tauler d'edictes, els documents acreditatius de què
reuneix els requisits establerts a la base tercera.
Si dins el termini indicat i llevat de casos de força major, l’aspirant proposat no
presentàs la documentació o no tengués els requisits exigits, no podrà ser nomenat i
restaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què
hagués pogut incórrer per falsedat en la instància.
Realitzat aquest procés selectiu, el tribunal elevarà a l’òrgan competent l’acta de
la sessió amb una proposta de nomenament a favor de la persona que hagi obtingut
major puntuació.
La competència per realitzar el nomenament com a interventor de caràcter interí
correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que
disposa l'apartat 5.1 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril,
de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
8. Borsa de treball
Es crearà una borsa de treball amb la resta d’aspirants declarats aptes pel
tribunal, ocupant els llocs d’aquesta borsa per ordre de major puntuació, per tal de
cobrir de forma interina aquesta plaça en el supòsit de renúncia o baixa del titular.
L’ordre d’oferta d’incorporació seguirà estrictament el de la puntuació obtinguda
a la selecció realitzada.
En cas de què comunicada a un integrant d’aquesta borsa l’existència de la
vacant, aquest no manifesti per escrit registrat d’entrada a l’ajuntament, la seva voluntat
d’ocupar la mateixa dins el termini màxim d’un dia, comptat a partir del dia següent
hàbil al de la recepció de la corresponent comunicació municipal, se’l donarà per
desistit, causant baixa a la borsa i ocupant el seu lloc el següent de la llista. La renúncia
expressa també implicarà la baixa de la borsa de treball.
En tot cas, l’existència d’aquesta borsa de treball, no enerva la potestat de
l’ajuntament de convocar un nou procés selectiu per cobrir la possible vacant.
9. Recursos
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 tribunal competent, dins el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació al BOIB del mateix.
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, dins el termini d’un mes
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comptat a partir del dia següent al de la publicació al BOIB del 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 contenciósadministratiu, 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 accidental
aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe.
Alaró, 9 de gener de 2012.
Vist i plau,
El President,
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