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

DE 28 DE MAIG DE 2012 
 

 

 

 Lloc de la reunió:                       Alaró, Casa consistorial, sala de reunions  
 Data:                                           28 de maig de 2012   
 Hora de començament:               13’45 h. 
 Hora d’acabament:                      14’15 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 (14.05.2012).-  

 
 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 14 de maig de 2012. 
 

  

 

 

 

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

tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents. 
            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 concedir la següent llicència municipal:  
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sol·licitud núm.:   2166-12 
núm. exp.:        3123/2011  
promotor/a:        Antonio Fajardo García 
situació:              polígon 4, parcel·la 68 
naturalesa urbanística del sòl objecte de l’actuació: rústic; de règim general 
finalitat de l’actuació i de l’ús al qual es destinarà: canvi coberta; agrari 
altària reguladora, volums i ocupació de parcel·la permesos per aquesta obra:  

3’85 m., 35’14 m2 (edificabilitat) i 35’14 m2 
quantitat en què es pressuposten les obres:  - (no es modifica)  
(en sòl rústic) normes en virtut de les quals no és preceptiu l’informe de la 

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

 Modificacions en el transcurs de les obres de canvi de cobertes a magatzem 
agrícola, segons projecte redactat per l’arquitecte Jaume Colom Vidal (visat col·legial 
núm. 1/0652/12, de 19.04.2012). 
  

            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. 3123/2011), en 
consideració a la superfície de 3.369 m2, (disposició transitòria segona i art. 15  de la Llei 
Autonòmica 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears). 

 

 

 
 
 
  3. 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    Núm.  fac.    Import 
 
355-10 B07223035 RIGONZA S.L. ASCENSORES 54902 145, 00 
468-10 B07223035 RIGONZA S.L. ASCENSORES 55582 435, 00 
1103-10 A28791069 KONE ELEVADORES S.A. 950571661 44 2,50 
23-11 A28791069 KONE ELEVADORES S.A. 950603100 452, 70 
378-11 A28791069 KONE ELEVADORES S.A. 950640323 452 ,70 
923-11 A28791069 KONE ELEVADORES S.A. 950720511 452 ,70 
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000363 B07047525 ADALMO S.L. 002/11793 84,86 
000441 A80495864 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA  PM121 997 596,68 
000442 78209194V SIMONET HOMAR PEDRO 10/2012 1.603, 03 
000443 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 400090902 9 653,34 
000444 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 400090903 1 76,15 
000445 A07209075 NAYBOR S.A. J524 88,50 
000446 B57096190 BOXI BALEARS S.L. 907 43,26 
000447 B07017312 SALOM  Y POMAR S.L. MUSICASA FAC26 186 450,00 
000450 75266838M ALARCON JUAREZ SANDRA 12F00157 161 ,90 
000451 B07995996 TIL TEATRE ELASTIC NOU S.L. 212012  1.390,04 
000452 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 128/2012 94,38 
000453 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 129/2012 26,40 
000454 E07138506 CA NA JUANITA C.B. 130/2012 39,91 
000456 A07673304 CIA. MEDITERRANEA DE VIGILAN C8903  258,44 
000457 B07047525 ADALMO S.L. 011/1199 -64,80 
000458 B07047525 ADALMO S.L. 002/11945 87,36 
000459 B07047525 ADALMO S.L. 011/1204 -64,80 
000460 B07701261 COLOMAR BIBILONI HNOS. 17 664,10 
000462 41517078P GARCIA VERD FRANCISCO JOSE 9113 1. 414,00 
000463 B07549298 SEÑALIZACIONES MALLORCA 12/780 633 ,13 
000464 B07088826 BALEAR DE ASCENSORES, 12/03/000421  371,70 
000465 B07079668 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARI 10395 50 48,18 
000466 43148177Q PERELLO ROSSELLO MIGUEL ANGEL FAD0 19 302,08 
000467 B57607012 ALFAPROJECTS S.L. 1000442 1.211,93  
000468 43023851M PERELLO ALORDA ONOFRE 247/12 306,8 9 
000469 B59165563 CADENA J & MA'S UNIFORMES CTF-12/0 1898 136,15 
000470 B07921729 ELECTROMAT BALEAR, S.L. 206002128 470,80 
000471 B07921729 ELECTROMAT BALEAR, S.L. 206002454 566,14 
000472 B07834492 J.M.C. AIRE, S.L. 251/12 485,51 
    
   TOTAL 14.515,86 

     
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 la factura amb registre núm. 442, (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. CONTRACTE MENOR SERVEIS “RETIRADA I TRANSPORT CAIXES 
DEL PARC VERD”.- 
 
 (Exp. núm. 2800-2012). 
 
            1. Fets. 

Servei municipal de parc verd. 
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 Consignació pressupostària prevista, aplicació: 162.22300 (Recollida, eliminació 
i tractament de residus. Transports i tractaments), del Pressupost general per a 2012 
(aprovar inicialment per acord del Ple de l’ajuntament de 4 de maig de 2012). 
 2. Fonaments de dret. 

Arts. 111 i 138,3 del Reial decre legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, sobre els contractes 
menors. 
 3. Acord. 
 Atès allò que preveu la disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, sobre la competència per aquesta contractació, perquè el seu import no 
supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost (3.941.868 € x 10 % = 
394.186,80 €).  
 A proposta del regidor delegat de manteniment de serveis i obres municipals 
Juan Lozano León, i vist el precedent expedient núm. 2390-2011, 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 la despesa, per import total aproximat de 15.822,51 € (IVA inclòs),  
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 162.22300 (Recollida, eliminació i tractament de 
residus. Transports i tractaments). 
 

- Adjudicar el contracte menor del servei de retirada i transport de caixes del 
parc verd a Melchor Mascaró, S.A., nif. A07045248, representada per Antònia Mascaró 
Martorell, pel preu de 15.822,51 € (IVA inclòs), amb les següents condicions:  

 
PRIMERA. L’empresa Melchor Mascaró S.A. es compromet a la realització dels 

serveis de retirada i transport de 4 caixes del parc verd objecte del present contracte, 
aportant personal i la maquinaria necessària per dur a terme la present contractació 
d’acord amb les característiques tècniques del pressupost presentat per Melchor 
Mascaró i aprovat per aquesta Junta; còpia del pressupost/informe de 21 de febrer de 
2011, s’adjunta i forma part del contracte. 

 
SEGONA. El termini d’execució del present contracte serà d’un any, comptador 

a partir del dia següent al del rebut de la notificació. 
 

TERCERA. El preu total del contracte, IVA inclòs, és de QUINZE MIL VUIT- 
CENTS VINT I DOS EUROS AMB CINCUANTA-UN CÈNTIMS (15.822,51 €). 
L’abonament de les factures al contractista es realitzarà per mensualitats vençudes, 
prèvia presentació de la factura entre els dies 1 i 5 del mes següent a la prestació del 
serveis. En aquesta factura s’inclouran els viatges realitzats durant el mes anterior, amb 
un preu estipulat per viatge de 70,43 € IVA exclòs per cadascun d’ells. 
 

QUARTA. El contracte i el document de formalització del mateix tenen caràcter 
administratiu i per tal motiu el personal aportat per l’empresa Melchor Mascaró S.A. per 
a l’execució del contracte no tindrà, en cap cas, relació laboral amb l’ajuntament. 
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CINQUENA.- En tot allò no previst en aquestes condicions, s’estarà als 
preceptes del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de 
contractes del sector públic i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques en tot allò que no s’oposi al RDL 3/2011, de 14 de novembre; supletòriament 
s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret 
privat. 
 
 
 
 
 
          5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBRA “ÀREA RESERVA GENÈTICA 
FRUITERS I HORTALISSES”.- 
 
           (Exp. 2751-2012). 

 
1. Fets. 

 Acord de la Junta directiva de l’Associació Mallorca Rural (Programa Leader), 
de 7 de maig de 2011 (reg. d’entrada núm. 1347, de 25.03.2011) de concessió d’una 
subvenció per import de 41.397,14 €; subvencions pel foment de la qualitat de vida i la 
diversificació econòmica a través del mètodes Leader; projecte “Creació àrea reserva 
genètica fruiters i hortalisses”.  
 Amb aquest contracte es pretenen cobrir necessitats de dinamització social, i de 
desenvolupament d’una zona verda municipal, tot evitant la degradació d’un espai 
públic. 

Documents tècnics de l’obra, redactats per Josep Lluís Gradaille Tortella, de la 
Fundació Jardí Botànic de Sòller; informats favorablement per l’arquitecta municipal en 
data 24 de maig de 2012. 

S’ha escoltat l’informe favorable de secretaria-intervenció. 
 
 2. Fonaments de dret. 
 Art. 169 i art. 171,d del Redial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, respecte el supòsits 
d’aplicació del procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació d’aquest 
contracte. 
 Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la CAIB,  
núm. 1/07, de 27.02.2007, pel qual es conclou que els plecs de clàusules administratives 
particulars reguladors dels procediments negociats sense publicitat, no han de ser 
objecte d’exposició pública.  
 Disposició addicional segona del RDL. 3/2011, de 14 de novembre, que atribueix 
al batle la competència respecte el contractes quan el seu import no superi el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost (3.941.868 € x 10 % = 394.186,80 €). 
 
 3. Acord. 
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      En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 654-2011, de 30 
de juny de 2011 (BOIB núm. 108, de 16.07.2011), a proposta del Batle, s’acorda per 
unanimitat: 
  
 1r. Autoritzar la despesa per a la inversió de l’obra “Àrea de reserva genètica 
fruiters i hortalisses als jardins de Son Tugores”, amb un pressupost total de 75.086,61 
€; condicionat a l’aprovació definitiva del Pressupost general per a 2012 (acord del Ple 
de l’ajuntament de 4 de maig de 2012, BOIB núm. 66, de 10.05.2012).  
 

2n. Aprovar els documents tècnics per a l’execució de l’obra pública local “Àrea 
de reserva genètica fruiters i hortalisses als jardins de Son Tugores”, redactats per Josep 
Lluís Gradaille Tortella (de la Fundació Jaríd Botànic de Sóller).  
  
 3r. Aprovar el Plec el clàusules administratives particulars que ha de regir el 
contracte d’obres “Àrea de reserva genètica fruiters i hortalisses als jardins de Son 
Tugores”, mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
 4è. Ordenar el replanteig del projecte per comprovar l’obra projectada, d’acord 
amb allò que preveu l’art. 126 del RDL. 3/2011, de 14 de novembre. 
 
 5è. Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment 
d’adjudicació, condicionat a l’aprovació definitiva del Pressupost general per a 2012.   
 
 
 
 
 
 6. BASES CONVOCATÒRIA CONCURS PER CONSTITUIR UNA 
BORSA DE FEINA ASPIRANTS PLAÇA D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ 
(CONTRACTE LABORAL TEMPORAL).- 
 
            (Exp. núm. 2658-2012). 

Per resolució de Batlia de 24 de maig de 2012 s’ha declarat necessari i urgent la 
contractació d’un auxiliar d’administració durant el proper estiu. 
            A proposta del Batle, 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 D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

(CONTRACTE LABORAL TEMPORAL) 
 
 
 1a. NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA. 
 Tipus de personal:  Personal laboral temporal 
 Denominació:   Auxiliar d’administració general 
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 Tipus de contracte: Contracte per servei determinat (reforç administració gene- 
                                                  ral durant temporada d’estiu)  
                                                  (R.D. 2720/1998, de 18 de desembre) 
 Característiques:         art. 169.1,c) R.D.L. 781/1986, de 18 d’abril           
                                                 Conveni col.lectiu personal laboral, acord plenari 13.03.2003 
 Retribucions:  1.223,40 € / mensuals 

Durada inicialment prevista:  del 18.06.2012 al 17.08.2012 (previsió estimativa)   
Data d’incorporació:    18 de juny de 2012  

 Jornada laboral: 37 h. i 30 minuts / setmana 
  Horari de feina:           de dilluns a divendres, i tarda del dimarts o dimecres  

 Grau de coneixement de 
 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: Graduat escolar. 
 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 d’auxiliar 
d’administració en tasques de registre general i/o atenció directa al públic:  
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0’40 punts per mes, amb un màxim de 9 punts. 
 
b) Haver prestat serveis a l’administració pública ocupant plaça d’auxiliar 

d’administració:  
0’20 punts per mes, amb un màxim de 7 punts. 
 
c) Realització de tasques a l’administració pública mitjançant relació 

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

 
d) Realització de tasques de caràcter d’auxiliar administratiu a l'empresa 

privada: 
0’5 punts per any complet de feina, amb un màxim d’1 punt. 

 
Puntuació màxima en aquest apartat primer: 22 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: 0’60 punts. 
Nivell E: 0’70 punts. 

 Nivell C2 i E: 0’90 punts. 
 

3.- Titulacions acadèmiques.  
 
 Ensenyament secundari obligatori (ESO): 0’05 punts. 
 Formació professional de grau mitjà: 0’075 punts. 
 Batxillerat: 0’10 punts. 
 Formació professional de grau superior: 0’15 punts. 
 Per cada titulació acadèmica de llicenciatura universitària o enginyeria: 0,30 punts. 
 Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, o bé l’acreditació de la 
superació de tres cursos complerts d’una llicenciatura universitària: 0,20 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: 
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a) Cursos de formació i perfeccionament impartits o promoguts per les 
administracions publiques amb contingut directamente relacionat amb les feines 
d’auxiliar d’administració, registre general de documents i atenció directa al públic, 
0’10 punts per cada 20 h., fins un màxim de 6 punts. 
 

b) Cursos de formació i perfeccionament de l’àrea jurídica administrativa, 
d’informàtica a nivell d’usuari, curs bàsic de prevenció de riscs laborals i de l’àrea de 
qualitat: 0’005 punts per cada 20 h., fins un màxim de 2 punts. 
 

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:  8 punts. 
 

 6ena. FORMA D'ACREDITAR EL MÈRITS. 
 1,a),  1,b),  1,c): 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,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. 
  
 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 de juny 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. 
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 3. Títol de Graduat escolar o equivalent.  
 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. 
 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: Pere Guasp Borrás, administratiu-tresorer. 
 Suplent:   Francisca Borrás Gelabert, administrativa. 
 Vocals: 1a. Catalina Vicens Coll, auxil. administrativa. 

2a. Maria del Carme Rayó Guasp, auxil. administrativa. 
 Suplents: 1a. Maria Magdalena Pizá Gelabert, auxil. aministrativa. 
   2a. Magdalena Munar Llabrés, auxil. administrativa. 
 Secretari:      Jaume Nadal Bestard, secretari de l'ajuntament. 
 Suplent:           Maria Magdalena Deyá Abrines, auxil. administrativa. 
 Categoria del tribunal: C 
 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. 
 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. 
 
 10ena. 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. 

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. 
 
 11ena. INCIDÈNCIES. 
 El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu. 
 
 12ena. IMPUGNACIÓ. 

Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases, hom pot interposar  
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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 
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 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, 28 de maig de 2012. 
 
         Vist i plau, 
                    El President, 


