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

Alaró, Casa consistorial, sala capitular
9 de març de 2021, dimarts
9’15 h.
9’30 h.
Llorenç Perelló Rosselló, batle
Lorenzo Rosselló Campins
Catalina Cifre Rosselló
Juan Antonio Lozano León
Maria Lourdes Bennasar Bennasar
ordinària
primera
Jaume Nadal Bestard
Ruben López Santandreu

1. ACTA ANTERIOR.-

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat:
- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2021.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.Vistes les sol·licituds presentades i expedients instruïts, en els qual consten els
informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents.
En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny, (BOIB núm. 101, de 23.07.2019),
S’acorda per unanimitat concedir les següents llicències urbanístiques
municipals:
exp. núm.:

1338/2020
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Jaume Nadal Bestard (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 11/03/2021
HASH: 86c5d5a4364602ea77a7fefc5c70432e
Llorenç Perelló Rosselló (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 11/03/2021
HASH: 1cf48dd936414516087235aebb29b7a7

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 9 DE MARÇ DE 2021

Projecte bàsic i d’execució (PB+PE):
“PROYECTO DE Construcción de piscina”, amb visat col·legial del COAATMCA núm.
2020/09075 de data 18.12.2020, redactat per l’aparellador JGT.
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, fotografies,
memòria constructiva, memòria de càlcul estructural, compliment del CTE, annex a la
memòria urbanística, plec de condicions, amidaments, pressupost, gestió de residus i
estudi bàsic de seguretat i salut)
- Plànols:
1. “Emplazamiento”
2. “Estructura”

condicions:
1a. Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram sanitari
mitjançant albellons, havent-se d’instal·lar en els seus extrems un sifó hidràulic inodor.
A la sortida de l’habitatge s’instal·larà un pou de bloqueig segons indicacions de la
companyia de servei d’aigua; art. 184 de les NNSS.
2a. S'hauran de soterrar les instal·lacions dels serveis d'electricitat, telefonia o
similar que discorren per la façana; art 57 de les NNSS.
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documentació tècnica que consta a l’expedient i que serà objecte de la
llicència:
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Construcció de piscina

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

promotor:
FL, representat per JGT
situació obres:
C/ de can Barbut, núm. 11
refª. cadastral núm.:
2152517DD8925S0001TZ
finalitat de l’actuació i ús al qual es destina l’actuació: construcció de piscina;
residencial, habitatge plurifamiliar entre mitgeres
classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l’actuació: urbà;
casc antic, entre mitgeres alt
pressupost d’execució material: 22.466,88 €
nombre d’habitatges que s’autoritzen: índex d’intensitat d’ús residencial: terminis d’inici i d’execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per
acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en
acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projecte tècnic: JGT, arquitecte tècnic
director facultatiu de les obres: JGT, arquitecte tècnic
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
persona promotora ha de comunicar l’inici de l’obra o actuació amb una antelació
mínima de 10 dies
descripció de les obres:

Soterrament de línia d’electricitat de baixa tensió (BT)
documentació tècnica que consta a l’expedient i que serà objecte de la
llicència:
Projecte de dotació de serveis (DS):
“PROYECTO AMPLIACIÓN RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN. PLAZA DEL
MERCAT, Nº 1. CT 15274 “SAN VICENTE FERRER”, amb visat col·legial del Col·legi
d’enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona núm. 2020915120 de
data 07.12.2020, redactat per l’enginyer tècnic industrial JMP
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1351/2020
Edistribución Redes Digitales SLU, representada
per FMA
situació obres:
Pl. del Mercat
finalitat de l’actuació i ús al qual es destina l’edificació afectada: soterrament de
línia d’electricitat de baixa tensió; infraestructura de servei i subministrament
d’electricitat
classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: urbà; xarxa
viària
data dels informes o les autoritzacions prèvies concurrents d’altres
administracions competents per raó de la matèria: - (no procedeix)
pressupost: 4.149,25 €
nombre d’habitatges que s’autoritzen: índex d’intensitat d’ús residencial: terminis d’inici i d’execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per
acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en
acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projectes tècnic: JMP, enginyer tècnic industrial
director facultatiu de les obres: JAB, enginyer industrial
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
persona promotora ha de comunicar l’inici de l’obra o actuació amb una antelació
mínima de 10 dies
descripció de les obres:
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exp. núm.:
promotora:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3a. S'hauran de complir les condicions establertes a l'article 10 de l'Ordenança
municipal d'execució d'obres i ús de la via pública (BOCAIB núm. 14 de 01.02.2000), i
en especial es recorda que s'haurà de construir la part de la voravia que correspon al
llarg de la façana de l'edifici, d'acord amb el detall de les cunetes model casc antic de
l'article 46 de les NNSS.

1. La infraestructura viària existent (calçada, vorera, altres serveis,...) afectada
es restituirà al seu estat original, sempre i quan l’acabat ja sigui el definitiu.
En cas contrari, s’haurà d’acabar seguint les característiques establertes
per l’art. 46 de les NNSS 2003 (incloent el compliment de les
característiques de les voravies i les cunetes segons el model definit pel
casc antic).
2. Es complirà amb l’art. 36 de l’ordenança d’obres publicada al BOCAIB núm.
14 de 01.02.2000.
La reposició del paviment no es limita solament a la part de les obres
realitzades, sinó que compren tota la zona necessària per a mantenir la
uniformitat del paviment inicial i fer tots els possibles per tal que no s’apreciï
la canalització, per la qual cosa es podrà obligar a reconstruir una superfície
més àmplia que la rasa estrictament afectada de la via si calgués.
A les rases realitzades a la zona de calçada s’haurà d’asfaltar un mínim d’1
m. a cada banda d’aquesta.

exp. núm.:
promotora:
situació obres:
refª. cadastral núm.:

124/2021
MMCB, representada per PJMS
polígon 2, parcel·la 70
07001A002001760000AM
07001A002001760001SQ
07001A002001770000AO
07001A002001780000AK
finalitat de l’actuació i ús al qual es destina l’actuació: instal·lació fotovoltaica;
residencial, habitatge unifamiliar aïllat
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Condicions:
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-

Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, pressupost, plec de
condicions tècniques, estudi bàsic de seguretat i salut i fitxes de gestió de residus)
Plànols:
o “01. EMPLAZAMIENTO - SITUACIÓN”
o “02. PLANTA GENERAL”
o “03. ESQUEMA UNIFILAR”
o “V.1. RESUMEN ZANJAS BT 1 CIRCUITO (ACERA-CALZADA)”
o “V.5. ACABADOS SUPERFICIALES (ACERA-CALZADA Y HORMIGÓN).
o “V.9. CRUZAMIENTO CON OTROS SERVICIOS”
o ”V.10. PARALELISMO CON OTROS SERVICIOS”
o “V.13. CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES”
o “V.26. Conversión aèreo-subterránea desde red pasada en fachada”
o “V.28. PIQUETA DE PUESTA A TIERRA”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum d’habitatge unifamiliar aïllat

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l’actuació: rústic, de
règim general, àrea de vulnerabilitat d’aqüífers
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.
informes o autoritzacions prèvies d’altres administracions competents per raó
de la matèria:
- (no procedeixen)
pressupost d’execució material: 10.109,65 €
nombre d’habitatges que s’autoritzen: - (1, existent)
índex d’intensitat d’ús residencial: terminis d’inici i d’execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per
acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en
acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projecte tècnic: PJMS, enginyer industrial
director facultatiu de les obres: PJMS, enginyer industrial
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
persona promotora ha de comunicar l’inici de l’obra o actuació amb una antelació
mínima de 10 dies
descripció de l’actuació:

Projecte bàsic i d’execució (PB+PE):
“INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA PER A AUTOCONSUM A UN HABITATGE
UNIFAMILIAR”, sense visat col·legial, redactat per l’enginyer industrial PJMS, de gener de
2021.
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, memòria constructiva, estudi
bàsic de seguretat i salut, normativa i legislació aplicables, plec de condicions
tècniques, memòria elèctrica, amidaments, pressuposts i dades tècniques).
- Plànols:
1. 1. EMPLAÇAMENT.
2. 2. INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA. PLANTA
3. 2. ESQUEMA UNIFILAR

Condicions
Segons l'article segon, de la modificació de l’annex 1 de la Llei 6/1999, de 3
d’abril, de les directrius d’ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei
1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:
En les Àrees de prevenció de riscs de vulnerabilitat aqüífers:
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documentació tècnica que consta a l’expedient i que serà objecte de la
llicència:

Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per
evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del
manteniment de les maquinàries.

D’acord amb allò que preveu l’article 109,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sobre la
rectificació d’errors a instància dels interessats,
Es rectifica l’error material, en els números de les parcel·les (s’ha d’incloure
part de la parcel·la 709) i en els números de les finques registrals (s’ha d’incloure
l’anterior finca 192, de Consell),
I l’acord passa a tenir el següent contingut:
sol·licitud núm.:
E-RE-24, de 15.01.2021
exp. núm.:
1019/2018
promotora:
Son Perot Fiol SL, representada per AOV
situació actuació: polígon 4, parcel·les 236, 237, 240 i part de la 709
refª. cadastral (rústica) núm.:
07001A004002360000AS
07001A004002370000AZ
07001A004002400000AZ
07001A004007090000AI
finques registrals núms.: 7324, 11243 i 192 (aquesta última, de Consell)
finalitat de l’actuació i ús al qual es destina l’actuació afectada: agrupació de
finques i/o parcel·les; classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: rústic; de
règim general
Página 6 de 33
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Atès allò que disposen els articles 163, apartats 2 (classes d’infraccions
urbanístiques) i 3 (adopció de mesures d’exigència de responsabilitat sancionadora)
de la Llei autonòmica 12/2017, de 29 de desembre, es comunicaran els fets a
l’Agència de Defensa del Territori (estipulació 3a, 2,b del Conveni de delegació de
competències, de 20 de desembre de 2016, BOIB núm. 164, de 31.12.2016).
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A l’informe de l’arquitecte municipal consta que:
“Vistes les fotografies aèries (vols 1956, 1984, 1989, 2002, 2006, 2008, 2010,
2012, 2015 i 2018) que consten a la IDEIB del SITIBSA, i consultats els antecedents
que consten en aquest ajuntament, sembla que s’han construït unes edificacions
sense la corresponent llicència urbanística, i per tant, es troben fora d’ordenació:
- una construcció aïllada al límit nord de l’antiga parcel·la 176, d’aproximadament
22 m2; la primera ortofoto en la que es pot veure és la del vol de 2018.
- un canvi de tractament del paviment d’accés a l’habitatge”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Observació sobre disciplina urbanística;

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

(en sòl rústic) data dels informes o les autoritzacions prèvies concurrents
d’administracions competents per raó de la matèria:
aplicació analògica de la comunicació del Servei de Reforma i
Desenvolupament Agrari, de 10 de març de 2016, de la Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, del Govern de les
Illes Balears; comunicació en el sentit de considerar “no preceptiu” el seu informe,
d’acord amb allò previst a l’article 100,1 de la Llei autonòmica 12/2014, de 16 de
desembre, agrària de les Illes Balears, “a contrario”; (registre d’entrada núm. 1547, de
31.03.2016)
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.
pressupost d’execució material: nombre d’habitatges que s’autoritzen: terminis d’inici i d’execució de l’actuació: sis mesos per començar i tres anys per
acabar-les; aquests terminis es computen des de la data de comunicació de l’acte
d’atorgament de la llicència.
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència caduca si, en acabar
qualsevol dels terminis establerts en el paràgraf anterior o les pròrrogues corresponents,
no s’han començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades.
redactor del projecte tècnic: JMS, arquitecte
director facultatiu de l’actuació: JMS, arquitecte
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
persona promotora té l’obligació de comunicar-ho amb una antelació mínima de deu
dies.
descripció de l’actuació:

documentació que consta a l’expedient i que és objecte de la llicència:
Modificació de projecte d’agrupació. MAG
“PROYECTO AGRUPACIÓN PARCELAS”, sense visat col·legial, redactat per l’arquitecte
JMS amb data 11.2018.
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la
memòria urbanística i certificacions registrals).
- Plànols:
 “S01. PLANO DE SITUACIÓN”
 “S02. PLANO DE EMPLAZAMIENTO”
 “ARQ01. PARCELAS EXISTENTES”
 “ARQ02. PARCELA RESULTANTE AGRUPACIÓN”
“CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE
PARCELAS”, sense visat col·legial, redactat per l’arquitecte JMS amb data 09.2020.

Página 7 de 33

Codi Validació: WGC42Y4NXQXCN2K5FSAQ2QPCT | Verificació: https://ajalaro.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 33

Agrupació de les parcel·les cadastrals núms. 236, 237, 240 i part de 709, del
polígon 4, (finques registrals núm. 7324, núm. 11243, i núm. 192 –de Consell-)

“CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE
PARCELAS”, sense visat col·legial, redactat per l’arquitecte JMS, sense data

Núm. reg. NIF

Raó social

Núm. factura

000155
000175
000239
000240
000241
000242
000243
000244
000245
000246
000247
000248
000249
000250
000264
000265
000277
000278
000279
000280
000281
000282
000283
000284
000285
000286
000287
000288
000289
000290
000291
000292
000293
000295

UNEDISA BALEARES, SL
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
MAYBER PALMA S.L.
R.G., M.M.
C., J.
M.C., M.
HIDROBAL SAU.
SEÑALIZACIONES MCA S.L.
SUNWATERSPA S.L.
PIXEL VISION S.L.
J.M.C. AIRE, S.L.
TONERCLASS S.L.
SOLUCIONES DON OZONO
INFORMATICA AL DIA S.L.
ROC 68 SC
HERRERIA PERELLO S.L.
FERRETERIA NOVA S.L.
FERRETERIA NOVA S.L.
FERRETERIA NOVA S.L.
FIBWI-WIFIBALEARES S.L.

FV-U2100065
695,79
PMR101N0046142
510,84
PMR101N0070364
141,13
PMR108N0002768
334,07
PMR108N0002866
1.381,20
PMR108N0002770
648,98
PMR108N0003009
509,91
PMR108N0003006
163,60
PMR108N0002771
1.017,32
PMR108N0001291
535,93
PMR108N0002769
1.459,25
PPR101N0023129
13,58
PPR101N001259
609,88
PMR101N0070344
13,16
PMR101N0070332
64,21
PMR101N0070333
5,06
A/10312
88,33
01/2021
297,00
S/N
3,95
1/2021
297,00
22462021AN00002497
45,02
21/368
302,50
000358
154,64
00692
113,34
033/21
166,81
21/1699
321,84
016-V/21
327,61
1-21000184
235,39
inv/2021/0001
75,00
FA 21-008
442,86
57
80,11
62
16,88
63
857,21
1-21436
75,00

B84583558
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
B57775181
43220869M
X3302706K
43197284H
A66140724
B07549298
B57661480
B57161705
B07834492
B07757958
B86527819
B57309304
J16624934
B16615270
B57217820
B57217820
B57217820
B57616351

Import
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En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per unanimitat aprovar les
següents factures:
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3. FACTURES.-

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

“PROYECTO AGRUPACIÓN PARCELAS”, sense visat col·legial, redactat per l’arquitecte
JMS amb data 01.2021.

2344
21/01179
I210082
1141
001240221/00000014
SM
SM
A21/1928
s/n
21/9
F-SA-PM-2021-007262
000024
4003060279
00Z106N0003226
1000198
202117
21002
4/2020
1-19898
000006
FA2101382
FA2101130
FA2101234
FA2101111
9
10
01
2021/A/410668
2021/A/410660
2021/A/410621
2021/A/410622
2021/A/410659
2021001187
07040-2021-03-335-N
34570
4045586791
S/N
2-21000053/38

77,58
19,74
51,73
18,95
556,95
1.839,20
2.466,75
177,39
154,83
193,60
17,00
280,83
235,92
2.223,00
2.223,51
542,48
996,00
1.660,12
38,90
720,36
62,15
54,40
38,85
46,62
154,00
302,50
1.585,10
149,77
135,50
162,20
338,11
1.475,50
6.956,95
649,93
44,69
261,98
1.309,42
43,56

TOTAL...........40.270,47

4. BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS
SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
D’UNA PLAÇA VACANT DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE
L'AJUNTAMENT D’ALARÓ MITJANÇANT EL PROCEDIMENT ORDINARI.(Exp. núm. 275/2021)
Fets.
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FORN DE SA CREU S.L.
S.T.C., S.L.
DIS. BALEAR DE UNIFORMES S.L.
R.M., J.
ESTACION DE SERVICIO ALARO SL
SES MADUIXETES CATERING S.L.
SES MADUIXETES CATERING S.L.
DISTRIB.UNIVERSAL MCA S.L.
P.P., J.
C.S., M.
SARTON CANARIAS S.A.
GRUAS MARRATXI S.L.
CORREOS S.A.
ENDESA ENERGIA SAU
JAIME NAVARRO, S.L.
C.G., C.
S.M., L.V.
S.H., P.
FIBWI-WIFIBALEARES S.L.
B.V., G.
COMABE S.L.
COMABE S.L.
COMABE S.L.
COMABE S.L.
C.G., J.
C.G., J.
T., P.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
MAC INSULAR S.L.
CREU ROJA ESPANYOLA
P.F., A.
WURTH ESPAÑA S.A.
SUPERMERCADOS COP S.A.
INFORMATICA AL DIA S.L.
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B57388795
B07442650
B07502354
43083580A
B07804628
B57742454
B57742454
B07834534
42965763S
78207262V
A35474832
B07731417
A83052407
A81948077
B07556541
43133200N
78210947E
78209194V
B57616351
43086730W
B66622846
B66622846
B66622846
B66622846
43158358P
43158358P
X7607626P
B07056252
B07056252
B07056252
B07056252
B07056252
B57208878
Q02866001G
41329822H
A08472276
A07056666
B57309304

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

000296
000297
000298
000299
000300
000301
000302
000303
000304
000305
000307
000308
000309
000310
000312
000313
000314
000315
000316
000317
000318
000319
000320
000321
000322
000323
000324
000325
000326
000327
000328
000329
000330
000331
000332
000333
000336
000337

Acord.
En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny, (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per unanimitat aprovar les
següents:
BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR
COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA D’UNA PLAÇA VACANT DE LA
CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D’ALARÓ MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT ORDINARI.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Fonaments de dret.
Article 34,1 de la Llei autonòmica 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears, que estableix que el sistema de selecció per
accedir a la categoria de policia local és l’oposició.
Articles 55 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, sobre l’accés a l’ocupació pública.
Article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en relació a la selecció del personal.
Articles 163 i següents del Decret 40/2019, de 24 de maig, Reglament març
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, sobre el sistema de selecció.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Acord del ple de l’ajuntament de 30 de gener de 2020, pel qual s’aprovà el
pressupost general per a 2020 i la plantilla de personal, (Butlletí Oficial de les Illes
Balears, BOIB, núm. 25, de 27.02.2020).
Oferta d’ocupació pública municipal de 2020, aprovada per resolució de batlia
núm. 488-2020, de 21 de maig, (BOIB, núm. 91, de 23.05.2020).

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a
personal funcionari de carrera, una plaça de la categoria de policia local, vacant i
dotada pressupostàriament, corresponent a l’Oferta d’ocupació pública municipal de
l’any 2020, pel sistema d’accés de torn lliure i procediment de selecció d'oposició.
Aquesta plaça correspon a l'escala d’Administració especial, subescala de Serveis
especials, classe policia local, grup de classificació C1, de l'Ajuntament d’Alaró.
S’aplicaran a aquestes proves selectives les presents bases: la Llei autonòmica 4/2013,de 17
de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació
efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es
modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes
Balears; el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana
en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de
l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears; el Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
i la Llei autonòmica 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de
Página 10 de 33
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PRIMERA. Objecte de la convocatòria, procediment de selecció i normativa.

les Illes Balears, com també la resta de disposicions legals aplicables a la policia local.

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir devuit anys complits.
c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions
d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas
de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar l’homologació corresponent del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el
desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions
que es determinen en l’annex 5 del Decret 40/2019, de 30 d’abril.
e) No haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni
estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.
f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
g) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.
h) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració
jurada.
i) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua
catalana Els certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració
Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de
política lingüística, o els reconeguts segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats de 21 de febrer de 2013.
j) Haver abonat la taxa per drets d’examen.
TERCERA. Presentació de sol·licituds.
1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’han d’ajustar al model
normalitzat de sol·licitud (annex 1), s’hauran d’adreçar a la batlia i es presentaran al
Registre de l’ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 16.4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. El model normalitzat de sol·licituds es trobarà a disposició
de les persones interessades, al Registre General d’aquest ajuntament, i a la pàgina
web www.ajalaro.net, a partir de l’obertura del termini per a la seva presentació.
Página 11 de 33
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Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones interessades han de
complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el
procés selectiu, els requisits següents:
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SEGONA. Requisits dels aspirants.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Les bases d'aquesta convocatòria s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB). En el Boletín Oficial del Estado (BOE) s'ha de publicar l'anunci de la convocatòria que
ha de dur la denominació de l'escala i la categoria de les places convocades, el nombre de
places, l'ajuntament que els convoca, el sistema d'accés, el procediment selectiu, els mitjans
d'impugnació i la data i número del Butlletí Oficial de les Illes Balears en què s'han publicat les
bases.

L’Administració pot requerir de la persona sol·licitant l’aportació formal de la
documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del
procediment selectiu.
La taxa per participació en aquesta convocatòria, o drets d'examen, és 20 €, que
s'hauran de fer efectius mitjançant ingrés en alguns dels comptes bancaris de titularitat
municipal següents:
Caixabank
ES76 2100 0101 4102 0000 1009
Banca March
ES69 0061 0018 8200 0612 0188
Banco Santander ES58 0030 2435 1000 0051 5271
BBVA
ES69 0182 5747 4202 0007 0017
4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l’aspirant dóna el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries
per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu,
d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
5. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva
sol·licitud. El domicili i l’adreça de correu electrònic que figurin en la mateixa es
consideraran vàlids a l’efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva dels
candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de
selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

Página 12 de 33

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

a) Una declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits
exigits en les bases, amb referència sempre a la data d’expiració del termini
assenyalat per presentar les sol·licituds. Declaració que també consta en el
model de sol·licitud (Annex 1).
b) Acreditació d’haver abonat la taxa per drets d’examen. La manca de
justificació del pagament de la taxa indicada determina l’exclusió de l’aspirant.
Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud
en el termini i en la forma prevista.
c) Declaració, si s’escau, de tenir el certificat de superació de les proves
d’aptitud física de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) en els termes
que s’estableixen en l’article 165.3 del Decret 40/2019 a l’efecte de restar
exemptes de fer les proves físiques del procés selectiu.
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3. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han
d’adjuntar :

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2. El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de
l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil
següent.

2. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d’un termini de deu dies
hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació esmentada, per esmenar el
defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En el cas que no s’esmenin, dins
d’aquest termini, les deficiències que hagin motivat la seva exclusió, la sol·licitud es
considerarà no presentada.
3. Una vegada finalitzat el termini a què fa referència el paràgraf anterior i
esmenades, si escau, les sol·licituds, la batlia dictarà una resolució, en el termini
màxim de deu dies hàbils, d’aprovació de la llista definitiva de persones admeses i
excloses. Aquesta resolució es farà pública en els mateixos llocs indicats per a la
resolució provisional.
El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que se’ls reconegui a
les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés
selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprèn que
no posseeixen algun dels requisits, perdran tots els drets que es puguin derivar de la
seva participació
CINQUENA. El tribunal qualificador.
1. L’òrgan de selecció és col·legiat i la composició s’ha d’ajustar als principis
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i s’ha de respectar el principi de
representació equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i
objectivament motivades.
2. La composició del tribunals ha de ser predominantment tècnica; tots els membres
han de tenir titulació igual o superior a les exigides per a l’accés a les places
convocades.
3. El personal d’elecció o de lliure designació política, el personal funcionari interí i el
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En tot cas, amb la finalitat d’evitar errors i, si se’n produeixen, possibilitar-ne l’esmena
dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de
comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a
més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.
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1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 10 dies
hàbils, es publicarà en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament, pàgina
web www.ajalaro.net, una resolució per la qual s'aprova la llista provisional d’admesos
i exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. En la resolució en que es publiqui la
llista provisional de persones admeses i excloses de les proves selectives, haurà de
constar la data, l'hora i el lloc en que es durà a terme els exercicis de la fase
d'oposició amb indicació de si s’han de dur a terme en una o més sessions, i amb
l’interval mínim entre exercici i exercici.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

QUARTA. Admissió i exclusió de les persones aspirants.

4. La pertinença als òrgans de selecció és sempre a títol individual; no es pot exercir
aquesta representació per compte d’altri.
5. El Tribunal qualificador ha d’estar constituït per cinc membres i el mateix nombre de
suplents:
a) President o Presidenta: (designat per la batlia entre personal funcionari de carrera
d’experiència reconeguda)
b) Vocals:
-un vocal proposat per la Direcció General Emergències i Interior, competent en
matèria de coordinació de policies locals
-un vocal proposat per l’Escola Balear d’Administració Pública
-un vocal designat per la batlia

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Les persones representants sindicals que participin en el procediment selectiu, amb
aquestes funcions de vigilància i vetlla, han de pertànyer a organitzacions sindicals
que tinguin la consideració de més representatives i que comptin amb més del 10 %
de representants en l’àmbit del municipi de la convocatòria, amb un màxim d’un
representant per cada sindicat amb el límit de quatre membres per cada procediment
selectiu.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció. Tampoc no en poden
formar part les persones representants dels empleats públics, sens perjudici de les
funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

c) Un vocal-secretari o secretària, designat per la batlia

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels
seus membres, titulars o suplents indistintament, sense president o presidenta ni
secretari o secretària. Les decisions s’han d’adoptar per majoria.
6. El tribunal pot acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o
especialistes en totes o alguna de les proves, que poden actuar amb veu però sense
vot.
7. Els membres del tribunal i els assessors s’han d’abstenir d’intervenir quan concorrin
les circumstàncies que preveu l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic. Així mateix, han de notificar aquesta circumstància a l’autoritat
que els va nomenar.
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Els corresponents suplents seran designats pels òrgans que designin els titulars.

L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal es regularà pels articles 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i pels articles 22 i 23 de la Llei autonòmica 3/2003, de
26 de març.

Proves de l'oposició:
Totes les proves de l'oposició són de caràcter obligatori i eliminatori. És necessari
superar la prova anterior per poder passar a la següent.
L'ordre d'actuació dels aspirants serà determinat per sorteig.
Les dones embarassades amb previsió de part, o en període de postpart, coincident
amb les dates de realització de qualsevol dels exàmens o proves previstes en el
procés selectiu, podran posar en coneixement del tribunal aquesta situació, adjuntant
el corresponent informe mèdic oficial pel qual es certifica aquesta circumstància.
La comunicació ha de realitzar-se amb el temps suficient i el tribunal ha de determinar
sobre la base de la informació si és procedent o no atendre la sol·licitud, ajornar la
prova o proves o realitzar-la en un lloc alternatiu.
En cap cas les proves de reconeixement mèdic han d’estimar com a circumstància
negativa als efectes del procés selectiu qualsevol derivada de la situació d’embaràs o
lactància.
Les proves són les següents:
- Prova d’aptitud física.
- Prova de coneixements tipus test.
- Prova de desenvolupament.
- Prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat.
L'ordre de realització dels exercicis és el recollit en el paràgraf anterior.
Prova d’aptitud física
Té per objecte comprovar, entre altres aspectes, les condicions de força, agilitat i
resistència de les persones aspirants.
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El procediment de selecció és el d'oposició que consisteix en la realització de les
proves previstes en la convocatòria per tal de determinar la capacitat i l’aptitud de les
persones aspirants.
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SISENA. Fases del sistema de selecció.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

8. Les decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en les condicions que
estableix l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El resultat global d’aquesta prova s’ha d’atorgar sempre que l’aspirant hagi superat un
mínim de tres de les quatre proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i
que, en l’altra prova parcial, la nota sigui igual o superior a 3. La nota mitjana d’apte
s’ha d’atorgar sempre que el resultat sigui igual o superior a 5; si és inferior a 5, serà
de no apte.
Les aspirants que estiguin embarassades o en període de postpart en la data de
realització de les proves físiques, la qual cosa impedeix o dificulta la realització
d’aquesta prova, i sempre que ho acreditin mitjançant un certificat mèdic, han de
posar-ho en coneixement del tribunal, amb caràcter previ a la realització de la prova o
l’exercici. En aquest cas duran a terme la resta de les proves.
Si se superen aquestes, la qualificació de la fase d’oposició queda condicionada a la
superació de les proves d’aptitud física en la data que el tribunal determini, una
vegada desaparegudes les causes que motivaren l’ajornament. El tribunal pot establir
d’ofici de forma motivada i amb audiència a l’aspirant afectada, una data apropiada
per realitzar les proves físiques ajornades.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Les proves físiques s’han de superar globalment, d’acord amb el barem i els mèrits
que assenyala el dit annex.
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Aquesta prova consisteix en la superació de les proves parcials que determina l’annex
3 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017,
de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, (Annex 2).

Prova de coneixements tipus test
La prova de coneixements tipus test consta de dos exercicis que es poden realitzar en
una sola sessió.
1r exercici: Consisteix a respondre per escrit les preguntes d’un qüestionari de 50
preguntes, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta,
proposat pel tribunal qualificador, que estan relacionades amb el programa de temes
que figurin en la convocatòria com a annex 3.
La valoració d’aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 punts per
superar-la.
Les preguntes no resoltes no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia o si hi
figura més d’una resposta es penalitzaran amb un quart del valor assignat a la
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En tot cas, s’ha de declarar superat el procés selectiu a les persones aspirants amb
una puntuació final que no puguin superar les aspirants que s’hagin acollit a aquest
dret.

resposta correcta.
Per efectuar la qualificació de l’exercici s’aplicarà la fórmula següent:

2n exercici: Consisteix en respondre per escrit les 50 preguntes d’un qüestionari amb
quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, designat per sorteig
públic entre 3 alternatives diferents, relacionades amb el contingut del temari proposat
per l’ajuntament de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del
terme municipal i de les ordenances municipals de l’ajuntament de Alaró.
Aquest temari consta a l’annex 4.
Per a la preparació d’aquest exercici es pot consultar la documentació que consta al
tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament (www.ajalaro.net).
La valoració d’aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per
superar-la.
Les preguntes no resoltes no s’han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o
que presenten més d’una resposta s’han de penalitzar amb un quart del valor assignat
a la resposta correcta.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Q: resultat de la prova.
A: nombre de respostes encertades.
E: nombre de respostes errònies.
P: nombre de preguntes de l’exercici.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

{A-(E/4)} x 20
Q = —————————
P

{A-(E/4)} x 20
Q = —————————
P
Q: resultat de la prova.
A: nombre de respostes encertades.
E: nombre de respostes errònies.
P: nombre de preguntes de l’exercici.
Temps de realització de cada exercici: 60 minuts.
En cas que el tribunal acordi l’anul·lació d’alguna o algunes de les preguntes, per
haver detectat d’ofici algun error manifest durant la realització de l’exercici o perquè
aquest es detecti com a conseqüència de les al·legacions que posteriorment es
presentin, s’ajustarà el valor de cada pregunta per tal de conservar la puntuació
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Per qualificar l’exercici s’ha d’aplicar la fórmula següent:

màxima possible.

Consisteix en el desenvolupament per escrit de dos temes diferents, corresponents al
temari general que figura en la convocatòria (annex 3). La elecció d’aquests s’ha de
fer per sorteig.
La valoració d’aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per
superar-la.
Temps de realització de l’exercici: 60 minuts.
Prova d’aptitud psicològica i de personalitat
Aquesta prova consisteix en l’exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims
d’aptituds intel·lectuals i també en l’exploració de la personalitat i les actituds de les
persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències
corresponents a les funcions de la categoria de policia, i descartar l’existència de
símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la
personalitat. Les proves seran efectuades per un o varis professionals de la
psicologia, que actuarà o actuaran com a assessors del tribunal.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Prova de desenvolupament

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

La valoració d’aquesta prova ha de ser el resultat de la suma d’ambdues fases; la
puntuació de cada fase suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova. No s’han
de sumar les dues fases si en una de les dues s’obté una puntuació inferior a 10. Per
aprovar aquest exercici és necessari obtenir 20 punts com a mínim.

a) La primera consisteix en respondre un test d’aptitud intel·lectual. La valoració
d’aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la. El
resultat serà d’apte o no apte; quedaran eliminades les persones aspirants que no
obtinguin una valoració d’apte.
Temps: 15 minuts.
b) La segona consisteix en respondre la prova per avaluar el conjunt de competències
corresponents segons les funcions de la categoria de policia, que consistirà en un test,
que podrà complementar-se per tal de completar l’estudi. La seva valoració serà
d’apte o no apte. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració
d’apte.
Temps: 15 minuts.
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Aquesta prova consta de dues parts:

La relació de persones que han superat la fase d’oposició serà determinada per la
superació de tots els exercicis eliminatoris. La qualificació final de l’oposició ha de ser
la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades en les proves avaluables mitjançant
puntuació.
En el cas que dos o més aspirants obtinguessin la mateixa qualificació total, es
desfarà l'empat successivament, els criteris següents:
a) La puntuació total de la segona prova
b) La puntuació total de la tercera prova
c) La puntuació del 1r. exercici de la segona prova
d) La puntuació del 2n. exercici de la segona prova
e) La puntuació del 1r. exercici de la segona prova
f) La puntuació total de la 1a. prova
e) De persistir l’empat, es resoldrà per sorteig.
Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptadors des de
la publicació de les llistes provisional, per fer reclamacions.
Acabat aquest termini, el tribunal disposarà de 15 dies per resoldre’n les reclamacions.
VUITENA. Llista definitiva de persones aprovades en la fase d’oposició
Resoltes les reclamacions, el tribunal publicarà al tauler d’anuncis de la seu
electrònica (www.ajalaro.net) la relació d’aprovats per ordre de puntuació i elevarà a
l’òrgan convocant la proposta de les persones aspirants perquè l’aprovi. L’aprovació
de la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats
com a personal funcionari en pràctiques serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
En cap cas no pot ser un nombre d’aspirants superior al de places convocades.
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Finalitzats tots els exercicis de la fase d’oposició, el tribunal ha de fer pública en el
tauler d’anuncis de la seu electrònica (www.ajalaro.net) la llista provisional de
persones que l’hagin superat, amb indicació del DNI i de la puntuació obtinguda.
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La qualificacions dels exercicis s’hauran de fer públiques el dia que s’acordin i
s’hauran de publicar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica (www.ajalaro.net). Les
persones aspirants poden presentar per escrit en el registre de l'Ajuntament en el
termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació del resultat de
cada exercici, les observacions o al·legacions que considerin oportunes, que hauran
de ser resoltes de forma motivada pel tribunal en tot cas abans de les 48 hores
prèvies a l’inici de l'exercici següent. Als efectes assenyalats, s’ha de facilitar la vista
dels exercicis de les persones opositores.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

SETENA. Qualificacions dels exercicis i llista provisional de persones aprovades

documentació

i

nomenament

funcionaris

en

Les persones aspirants disposen d’un termini de vint dies hàbils, des de la data de
publicació de la resolució d’aprovació de la relació d’aspirants que han superat el
procés selectiu i que han de ser nomenats funcionaris en pràctiques, per presentar els
documents que acrediten que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria.
No requereixen presentació aquells documents que es trobin en poder de l'ajuntament
de o se'n pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques segons es regula
en l'article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En aquest darrer cas l’interessat ha
d’indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents
esmentats, i les administracions públiques els han de sol·licitar electrònicament a
través de les seves xarxes corporatives o d’una consulta a les plataformes
d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte.
L’incompliment d’aquest termini o si de l’examen de la documentació presentada se’n
dedueix que els aspirants no compleixen els requisits que s’exigeixen en la
convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser nomenats funcionaris en pràctiques i
quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament.
Les persones aspirants que superin la fase d’oposició i acreditin que compleixen els
requisits que exigeix la convocatòria han de ser nomenades funcionaris en pràctiques
per la batlia a l’inici d’aquest període.
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de
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NOVENA. Presentació
pràctiques

En cap cas es pot nomenar personal funcionari en pràctiques un nombre d’aspirants
superior al de places convocades.
Aquesta situació s’ha de mantenir fins que siguin nomenats personal funcionari de
carrera, si escau, o qualificats com a no aptes.
DESENA. Personal funcionari en pràctiques
La fase d’oposició es completa amb la superació d’un període de pràctiques.
Aquest període està integrat per la superació tant del curs de capacitació corresponent
a la categoria de policia com de la fase de pràctiques en el municipi, relacionades amb
les funcions pròpies d’aquesta categoria.
Les persones aspirants que no superin el període de pràctiques d’acord amb el
procediment de qualificació previst perdran el dret al seu nomenament com a personal
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El nomenament tendrà efectes des de la data de començament del curs de
capacitació o en els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització
d'aquest curs, des de la data de començament de les pràctiques en el municipi.

ONZENA. Contingut i retribucions de les pràctiques
Curs de capacitació
Les persones aspirants nomenades funcionaris en pràctiques haurà de realitzar i
superar el curs de capacitació, impartit o homologat per l'Escola Balear
d'Administració Pública, a què fa referència l'article 34 de la Llei autonòmica 4/2013,
de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, excepte en
els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs.
Les persones que acreditin haver superat el curs de capacitació de la categoria de
policia o superior abans de l’entrada en vigor de la Llei autonòmica 11/2017 i el
tenguin degudament actualitzat, resten exemptes de realitzar aquesta fase de les
pràctiques.
L'incompliment de les normes de règim intern establertes en la resolució corresponent
de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques a la qual
fa referència l'article 178.2 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació dels policies locals dels Illes Balears i és modifica el
Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública dels Illes Balears,
pot donar lloc a la no superació del curs de capacitació en les condicions establertes.
Les faltes d'assistència no justificades durant la realització del curs de capacitació
comportarà la disminució proporcional dels drets econòmics, sense perjudici de la
incidència sobre l'avaluació d'aquest.
Els aspirants que no superin el curs de capacitació no podran realitzar el període de
pràctiques en el municipi i perdrà tots els drets al seu nomenament com a funcionari/a
de carrera, declarant-se així mitjançant resolució motivada de l'òrgan municipal
corresponent.
Pràctiques en el municipi
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Si algun aspirant és qualificat com a no apte en la fase de pràctiques, o bé si
abandona les pràctiques abans de la seva qualificació o és expulsat, en la mateixa
resolució es pot requerir a les persones aspirants que hagin aprovat totes les proves,
per ordre de puntuació obtinguda en les proves de l’oposició per ser nomenats
personal funcionari en pràctiques. La incorporació d’aquestes persones aspirants en
cap cas es pot realitzar en un curs ja iniciat i s’ha d’ajornar al començament del curs
de capacitació immediatament posterior.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la batlia a proposta de
l'òrgan responsable de l'avaluació del període de pràctiques.

Aquest període de pràctiques per a la categoria de policia es realitza una vegada
superat el curs de capacitació excepte que la incompatibilitat de dates aconselli
repartir-ho en dues etapes.

L’ avaluació de les pràctiques es durà a terme segons el que estableixen els articles
del 180 al 182 del Decret 40/2019.
Retribució de les pràctiques
Durant el període de pràctiques es reben les retribucions segons el que estableix
l’article 34 bis de la Llei 4/2013.
DOTZENA. Finalització del procés selectiu
El tribunal qualificador elevarà a la batlia la llista definitiva de les persones aspirants
declarats aptes o no aptes, qui resoldrà i n'ordenarà la publicació en el termini de 15
dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La resolució esmentada, que
exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix l'article 123
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
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La fase de pràctiques al municipi amb el contingut que determini l'ajuntament, tindrà
una durada de 6 mesos.
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En tot cas, és necessari haver completat almenys una cinquena part del curs de
capacitació per poder executar la primera etapa de pràctiques.

Contra la convocatòria i les seves bases, que posen fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la junta de govern locala en el
termini d’un mes, comptador des de l’endemà que s'hagin publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears , d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.
També es pot interposar, alternativament, un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat d’aquest ordre jurisdiccional en el termini de dos mesos, comptadors des de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb
els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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IMPUGNACIÓ

Annex I: Model de sol·licitud

EXPOSA: Que vista la publicació al BOIB núm. _____ de ___ de ___________ de 2021 i
BOE núm. _____ de ___ de ___________ de 2021 de la convocatòria per a prendre part en
el procés selectiu de l’oposició per cobrir 1 plaça de policia local, per torn lliure, de
l'ajuntament d'Alaró.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

SOL·LICITANT:
NOM I COGNOMS:
DNI:
ADREÇA:
CODI POSTAL:
MUNICIPI:
ILLA:
PROVÍNCIA:
PAÍS:
TELÈFON FIX:
TELÈFON MÒBIL:
CORREU ELECTRÒNIC:
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de garantia dels drets digitals.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

SOL·LICITUD PER A PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU ORDINARI PER
A COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA UNA PLAÇA VACANT
DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D’ALARÓ

SOL·LICITA: Que es tingui per presentada la present sol·licitud dins el termini concedit a
l'efecte i sigui admesa per prendre part en el procés selectiu ordinari per a la selecció d’1 plaça
de policia local de l'ajuntament d’Alaró.
Lloc, data i signatura

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT D’ALARÓ
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DECLARA: Que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona de
la convocatòria, referides a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Annex 2: Barem de puntuació de les proves físiques

Les proves físiques per a policies locals i altres escales de les Illes Balears s’han de dur a terme
en un mateix dia en l’ordre següent:
1. Circuit d’agilitat i flexibilitat.
2. Força flexora de les extremitats superiors.
3. Resistència 1.000 m.
4. Aptitud en el medi aquàtic.
Força flexora de les extremitats superiors.
Objectiu de la prova.
Valorar la força relativa de les extremitats superiors i la capacitat d’elevar el pes corporal,
mitjançant la flexió de les extremitats superiors, depenent de dues variables: la força flexora
dels braços i el pes corporal de l’aspirant.
a) Posició inicial i execució (homes)
L’aspirant ha d’estar agafat a la barra horitzontal amb les dues mans, separades al màxim per
l’amplada de les espatlles, i mirant endavant. Els braços han d’estar completament estirats i
l’aspirant ha d’estar en suspensió total sense tocar en terra amb els peus.
En sentir el senyal, l’aspirant ha de fer el nombre màxim possible de flexions de braços, sense
límit de temps, llevat que el jutge li indiqui que ha d’abandonar la prova. Es comptabilitza una
flexió de braços sempre que l’aspirant hagi fet el recorregut complet, és adir, des de la
suspensió total amb els braços estirats fins a la flexió total de braços de manera que la barbeta
de l’aspirant superi en altura la barra de subjecció sense tocar-la.
La prova es considera acabada quan l’aspirant cometi alguna infracció segons el parer del jutge,
o quan amolli la barra i toqui enterra amb els peus.
b) Posició inicial i execució (dones).
L’aspirant s’ha de situar en posició de suspensió, amb els braços flexionats, agafada a la barra
horitzontal sense tocar en terra. Els palmells de les mans han de mirar cap al cos; les cames han
d’estar totalment estirades i juntes, i la barbeta per damunt la barra horitzontal sense tocar-la.
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Té com a finalitat comprovar, entre altres condicions, la força, l’agilitat, la rapidesa i la
resistència de la persona aspirant.
Consisteix a superar, amb una nota de 5 o superior, les proves físiques que s’indiquen, d’acord
amb els barems i els criteris que s’estableixen per edat i sexe.
Les proves físiques s’han de superar globalment, d’acord amb el barem i els mèrits que
s’assenyalin. El resultat global d’aquesta prova s’ha d’atorgar sempre que l’aspirant hagi
superat un mínim de 3 de les proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en
l’altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d’apte s’ha d’atorgar sempre que
el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, ha de ser de no apte.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1. Prova d’aptitud física.

e) Avaluació (dones).
El jutge donarà l’ordre d’inici, i l’aspirant començarà a ser cronometrada en el temps màxim
que es mantengui amb els braços flexionats i amb les cames completament estirades, sense
tocar la barra fixa horitzontal amb la barbeta.

Puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
Eliminat

Força flexora de les extremitats superiors homes (repeticions)
De 30 anys i un De 40 anys i un Més de 50 anys i
Menors de 30 any
dia a 40 anys
dia a 50 anys
un dia
17 o més
15 - 16
13 - 14
11 - 12
9 - 10
7-8
5-6
4
3 o menys

14 o més
13
11 - 12
9 - 10
7-8
5-6
4
3
2 o menys

11 o més
9 - 10
7-8
6
5
4
3
2
1 o menys

8 o més
7
6
5
4
3
2
1
0

Força flexora de les extremitats superiors dones (temps x segons)
De 30 anys i un De 40 anys i un Més de 50 anys i
Puntuació
Menors de 30 any dia a 40 anys
dia a 50 anys
un dia
10
9
8

1’21’’ o més
1’11’’ - 1’20’’
1’06’’ - 1’10’’

1’06’’ o més
1’01’’ – 1’05’’
56’’ - 1’00’’

51’’ o més
46’’ - 50’’
41’’ - 45’’

36’’ o més
31’’ - 35’’
26’’ - 30’’
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d) Avaluació (homes).
El jutge donarà l’ordre d’inici, i l’aspirant ha de dur a terme l’exercici complet descrit. Es
comptabilitza el nombre exacte de repeticions correctes.
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c) Normes.
─ No es permet cap mena de balanceig del cos.
─ No es permet la flexió de les extremitats inferiors.
─ No es permet l’ajuda amb moviments de peus o cames.
─ No es permet creuar els peus ni les cames.
─ Només es permet un intent per aspirant.
─ Estan prohibits els guants i altres complements similars. Tampoc no es permeten
productes de fixació a la barra i a les mans.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

L’aspirant s’ha de mantenir en suspensió com més temps millor en la posició inicial descrita en
el paràgraf anterior.
Es considera acabada la prova quan l’aspirant cometi alguna infracció segons el parer del jutge;
quan amolli la barra, o quan la barbeta quedi paral·lela o per davall la barra horitzontal.

36’’ - 40’’
31’’ - 35’’
30’’
25’’ - 29’’
20’’ - 24’’
19 o menys

21’’ - 25’’
16’’ - 20’’
15’’
11’’ - 14’’
6’’ - 10’’
5 o menys

Test d’agilitat.
Objectiu de la prova.
Mesurar l’agilitat en moviment de l’aspirant (Agilitat = Velocitat + Coordinació). Aquesta dada
s’obté mesurant la capacitat per dur a termeen el mínim temps possible una sèrie d’habilitats i
desplaçaments.
a) Posició inicial.
L’aspirant s’ha de situar dret, darrere la línia de sortida, sense trepitjar-la.
b) Circuit.
S’ha de dur a terme en una zona totalment llisa i plana de 8 m x 4 m, dotada dels elements
següents:
—2 suports de 3 cm d’amplada.
—6 piques d’1,60 m d’alçada amb banderoles o 2 tanques d’atletisme, regulades a 0,72 m
d’altura des del nivell del terra isituades a 6 m una de l’altra i en línia recta.
c) Execució.
El jutge dirà, deixant un interval de 2 segons: «Preparat/ada..., llest/a...» i tocarà el xiulet,
moment en què l’aspirant ha de fer el recorregut fixat a la màxima velocitat que pugui. Ha de
seguir les indicacions cap al punt oposat al de la sortida; ha d’esquivar les piques; s’ha
d’introduir (envoltar) en la segona tanca per davall, i ha de sobrepassar les dues tanques de salt
per damunt.
d) Normes:
─ No es permet cap mena de balanceig previ.
─ Es tenen dues oportunitats per fer la prova. Han de transcórrer com a mínim 30 segons entre
una repetició i la següent i s’ha de comptabilitzar el millor temps obtingut dels dos intents duits
a terme. Un intent nul restarà una oportunitat; dos intents nuls desqualifiquen l’aspirant.
─ No és permès fer la prova descalços, ni utilitzar sabatilles de tacs, tacs ni plataformes de
sortida, etc.
e) Recorreguts nuls:
—Si l’aspirant no supera un obstacle, l’intent s’ha de considerar nul.
—L’intent també es considerarà nul quan l’aspirant modifiqui el recorregut assenyalat o quan
tomi o desplaci alguna barra o tanca.
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46’’ - 50’’
45’’
40’’ - 44’’
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1’01’’ - 1’05’’
56’’ - 60’’
51’’ - 55’’
45’’ - 50’’
40’’ - 44’’
39 o menys
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7
6
5
4
3
Eliminada

11,5’’ o menys
11,6’’ - 11,7’’
11,8’’ - 11,09’’
12,0’’ - 12,1’’
12,2’’ - 12,4’’
12,5’’ - 12,7’’
12,8’’ - 13,5’’
13,6’’ - 14,0’’
14,1’’ o més

12,6’’ o menys
12,7’’ - 12,9’’
13,0’’ - 13,2’’
13,3’’ - 13,5’’
13,6’’ - 13,8’’
13,9’’ - 14,0’’
14,1’’ - 14,5’’
14,6’’ - 15,1’’
15,2’’ o més

Test d’agilitat dones
De 30 anys i un De 40 anys i un
Menors de 30 any dia a 40 anys
dia a 50 anys

10
9
8
7
6
5
4
3
Eliminada

10,5’’ o menys
10,6’’ - 11,1’’
11,2’’ - 11,6’’
11,7’’ - 11,9’’
12,0’’ - 12,2’’
12,3’’ - 12,8’’
12,9’’ - 13,5’’
13,6’ - 14,0’’
14,1’’ o més

12,7’’ o menys
12,8’’ - 13,0’’
13,1’’ - 13,3’’
13,4’’ - 13,6’’
13,7’’ - 13,9’’
14,0’’ - 14,5’’
14,6’’ - 14,9’’
15,0’’ - 15,6’’
15,7’’ o més

14,9’’ o menys
15,0’’ - 15,4’’
15,5’’ - 15,8’’
15,9’’ - 16,1’’
16,2’’ - 16,4’’
16,5’’ - 17,0’’
17,1’’ - 17,5’’
17,6’’ - 17,9’’
18,0’’ o més

14,9’’ o menys
15,0’’ -15,4’’
15,5’’ - 15,8’’
15,9’’ - 16,1’’
16,2’’ - 16,4’’
16,5’’ - 17,0’’
17,1’’ - 17,5’’
17,6’’- 17,9’’
18,0’’ o més

Més de 50 anys i
un dia
17,9’’ o menys
18,0’’ -18,4’’
18,5’’ - 18,8’’
18,9’’ - 19,1’’
19,2’’ - 19,5’’
19,6’’ - 20,0’’
20,1’’ - 20,5’’
20,6’’- 20,9’’
21,0’’ o més

Prova de natació de 50 m.
Objectiu de la prova.
Desenvolupament global de l’individu dins el medi aquàtic. Es mesura la capacitat aeròbica
amb el desplaçament o translació corporal en el medi aquàtic, la força explosiva (sortida), la
força ràpida (en els girs), la velocitat de reacció (sortida), la velocitat cíclica (que és la capacitat
de fer moviments cíclics, iguals i repetitius) a la màxima velocitat contra poca resistència,
velocitat gestual en la sortida i els girs.
a) Posició inicial.
L’aspirant s’ha de situar en el trampolí o plataforma individual de salt en posició de sortida,
i s’ha de llançar a l’aigua de cap.
Després del llançament, no es permet desplaçar-se per davall l’aigua més enllà de la zona
delimitada.
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Puntuació

9,2’’ o menys
9,3’’ - 9,8’’
9,9’’ - 10,03’’
10,4’’ - 10,7’’
10,8’’ - 11,1’’
11,2’’ - 11,5’’
11,6’’ - 11,9’’
12,0’ - 12,5’’
12,6’’ o més
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10
9
8
7
6
5
4
3
Eliminat

Més de 50 anys i
un dia

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Puntuació

Test d’agilitat homes
De 30 anys i un De 40 anys i un
Menors de 30 any dia a 40 anys
dia a 50 anys

Punts homes
10
9
8
7
6
5
4
3
Eliminat

De 30 anys i un
Menors de 30 anys dia a 40 anys
35" o menys
37" - 36’’
39" - 38’’
41"- 40’’
43" - 42’’
45" - 44’’
46"
47’’
48" o més

40" o menys
42" - 41’’
44" - 43’’
46" - 45’’
48" - 47’’
50" - 49’’
51"
55’’ - 52’’
56" o més

De 40 anys i un
dia a 50 anys

Més de 50 anys i
un dia

45" o menys
47" - 46’’
49" - 48’’
51" - 50’’
53" - 52’’
54"
55’’
57’’ - 56’’
58" o més

50" o menys
52" - 51’’
54" - 53’’
56" - 55’’
58" - 57’’
59’’
1,00"
1,02’’ – 1.01’’
1,03" o més

De 40 anys i un
dia a 50 anys

Més de 50 anys i
un dia

50" o menys
52’’ - 51’’

55" o menys
57" - 56’’

Natació dones
Punts dones
10
9

De 30 anys i un
Menors de 30 anys dia a 40 anys
40" o menys
42" - 41’’

45" o menys
47" - 46’’
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c) Avaluació.
El temps invertit en la prova es cronometrarà en segons.
Tenint en compte les característiques d’aquesta prova, només una vegada acabada el jutge
decidirà si l’aspirant ha acomplert el recorregut d’acord amb les regles que s’han exposat
anteriorment.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

b) Execució de la prova.
El jutge dirà, deixant un interval de dos segons: «Preparats..., llests...», i tocarà el xiulet. En
aquest instant, l’aspirant s’ha de llançar a l’aigua de cap i iniciar la carrera de natació
cronometrada.
Els 50 metres del recorregut són amb lliure elecció d’estil, encara que el cos de l’aspirant
s’ha de mantenir en posició ventral dins l’aigua. La prova acaba quan l’aspirant toqui la
paret de la piscina amb la mà en el moment d’arribar i de manera visible per al jutge.
Hi ha la possibilitat d’una sortida nul·la per a cada participant; si es produeix una segona
sortida nul·la, l’aspirant serà desqualificat i la seva puntuació serà la de no apte.
Totes les persones aspirants han de dur obligatòriament gorra de bany. Es permet usar
ulleres de natació. Es prohibeix qualsevol altre complement.
No és permès en cap moment de l’execució de la prova agafar-se a les cordes o anelles de
separació dels carrers ni tampoc canviar de carrer.
En la posició de sortida, els peus han d’estar paral·lels i oberts a l’amplada dels malucs.

54" - 53’’
56" - 55’’
58" - 57’’
59"
1,00’’
1,02’’ - 1,01’’
1,03" o més

59" - 58’’
1,01" - 1,00’’
1,03" - 1,02’’
1,04’’
1,05"
1,07’’ - 1,06’’
1,08" o més

Resistència 1.000 m.
Objectiu de la prova.
Mesurar la capacitat de resistència aeròbica, qualitat física indicadora de l’estat de salut de
l’aspirant sense una fatiga excessiva.
a) Posició inicial.
L’aspirant s’ha de situar dret, darrere la línia de sortida, sense suports en terra.
b) Material.
No és permès fer la prova descalços, ni utilitzar sabatilles de tacs, tacs ni plataformes de
sortida, etc.
c) Execució de la prova.
La prova de resistència aeròbica és de 1.000 m per a homes i per a dones.
d) Normes.
—Estan prohibits els tacs de sortida, gambals i plataformes de sortida.
—No es permet emprar sabatilles d’esport amb tacs.
—No es permet córrer descalç.
—La prova es farà en grups de 30 persones com a màxim.
—Els participants i les participants disposen d’un sol intent per superar la prova.
—Si el jutge considera que l’aspirant incorre en alguna irregularitat durant la carrera,
l’aspirant queda eliminat.
—Es permet una sortida nul·la per aspirant. L’aspirant que faci una segona sortida nul·la
queda eliminat.
—Aquesta prova és la tercera que es durà a terme.
Resistència homes
Punts homes

Menors de 30 anys

De 30 anys i un
dia a 40 anys

De 40 anys i un
dia a 50 anys

Més de 50 anys i
un dia

10
9
8

3’10" o menys
3’20" - 3’11’’
3’30’’ - 3’21’’

4’00" o menys
4’10" - 4’01’’
4’20’’ - 4’11’’

4’50" o menys
5’00" - 4’51’’
5’10" - 5’01’’

6’10" o menys
6’20" - 6’11’’
6’30 - 6’21’’
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49" - 48’’
51" - 50’’
52" - 52’’
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55"
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44" - 43’’
46"- 45’’
48" - 47’’
49"
50"
52’’ - 51’’
53" o més

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

8
7
6
5
4
3
Eliminada

4’30" - 4’21’’
4’50" - 4’31’’
5’00" - 4’51’’
5’10’’ - 5’01’’
5’15’’ - 5’11’’
5’16" o més

5’20" - 5’11’’
5’35" - 5’21’’
5’50"- 5’36’’
5’54’’ - 5’51’’
6’00’’ - 5’55’’
6’01" o més

6’40" - 6’31’’
6’50" - 6’41’’
7’10’’ - 6’51’’
7’16’’ - 7’11’’
7’25’’ - 7’17’’
7’26" o més

Resistència dones
Punts dones

Menors de 30 anys

De 30 anys i un
dia a 40 anys

De 40 anys i un
dia a 50 anys

Més de 50 anys i
un dia

10
9
8
7
6
5
4
3
Eliminada

3’25" o menys
3’35" - 3’26’’
3’45’’ - 3’36’’
3’55"- 3’46’’
4’10" - 3’56’’
4’25" - 4’11’’
4’30" - 4’26’’
4’40’’ – 4’31’’
4’41’’ o més

4’15" o menys
4’25" - 4’16’’
4’35’’ - 4’26’’
4’45" - 4’36’’
5’00" - 4’46’’
5’15" - 5’01’’
5’20’’ - 5’16’’
5’30’’ - 5’21’’
5’31" o més

5’00" o menys
5’05" - 5’01’’
5’10" - 5’06’’
5’35" - 5’11’’
5’50" - 5’36’’
6’05"- 5’51’’
6’10’’ - 6’06’’
6’20’’ - 6’11’’
6’21" o més

6’25" o menys
6’35" - 6’26’’
6’45 - 6’36’’
6’55" - 6’46’’
7’10" - 6’56’’
7’25’’ - 7’11’’
7’39’’ - 7’26’’
7’40’’
7’41" o més
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3’40"- 3’31’’
3’50" - 3’41’’
4’10" - 3’51’’
4’20" - 4’11’’
4’25’’ – 4’21’’
4’26’’ o més
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7
6
5
4
3
Eliminat

Tema 1. Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques
i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics.
Tema 2. Constitució espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals.
Tema 3. Constitució espanyola de 1978. La Corona. Les Corts Generals. El Govern i
l’Administració. Les relacions entre les Corts Generals i el Govern. El poder judicial. El
Tribunal Constitucional.
Tema 4. Constitució espanyola de 1978. L’organització territorial de l’Estat.
Tema 5. Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Disposicions generals. Les competències de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears: del Parlament, del president, del Govern de les Illes
Balears, dels consells insulars, dels municipis i d’altres entitats locals. El poder judicial a les
Illes Balears: el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Competències, el president o
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Annex III, Temari part general (1r. exercici)

la presidenta del Tribunal superior de Justícia de les Illes Balears. Finançament i hisenda:
principis generals: principis.

Tema 9. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La
circulació de vehicles.
Tema 10. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general
de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990.
La senyalització: normes generals, prioritat entre senyals. Els senyals i ordres dels agents de
circulació.
Tema 11. Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
conductors. Les autoritzacions administratives per conduir: el permís i la llicència de
conducció.
Tema 12. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general
de vehicles. Normes generals.
Tema 13. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general
de vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.
Tema 14. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general
de vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles: matriculació i matriculació ordinària.
Tema 15. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general
de vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles.
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Tema 8. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990.
Normes generals de comportament en la circulació: normes generals, normes generals dels
conductors, normes sobre begudes alcohòliques, normes sobre estupefaents, psicotròpics,
estimulants o altres substancies anàlogues.
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Tema 7. Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Disposicions generals.
Exercici i coordinació de les competències sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària: competències dels municipis. Annex I: conceptes bàsics.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Tema 6. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Els
municipis: els elements del municipi. Identificació, la població municipal, l’organització
municipal, competències. Disposicions comunes a les entitats locals: reglaments, ordenances i
bans.

Tema 16. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general
de vehicles. Annex XVIII: plaques de matrícula, colors i inscripcions, contrasenyes de les
plaques.

Tema 19. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Règim disciplinari: principis generals, infraccions, sancions i potestat sancionadora, extinció i
prescripció.
Tema 20. Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears, i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre,
del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears. Ús de l’equip bàsic d’autodefensa i protecció:
disposicions generals, normes generals sobre tinença d’armes de foc, utilització de la defensa i
del bastó extensible, utilització de l’aerosol de defensa. Uniformitat i equipament. Normes
d’aparença externa, presentació i uniformitat.
Tema 21. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics
d’actuació. Disposicions estatutàries comunes. De les policies locals.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Tema 18. La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. Principis generals. Cossos de policia local. Estructura i règim de funcionament.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Tema 17. L’accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d’accidents. L’activitat policial
davant els accidents de trànsit. L’ordre cronològic de les actuacions.

Tema 23. Reial decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament
criminal. La denúncia.
Tema 24. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. De la infracció penal. De
les persones criminalment responsables dels delictes.
Tema 25. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el
patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic: dels furts, dels robatoris, del robatori i furt de
vehicles, de la usurpació, de les defraudació, dels danys.
Tema 26. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la
seguretat viària.
Tema 27. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes comesos amb
motiu de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la
constitució.
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Tema 22. La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del
detingut. Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d’habeas corpus.

Tema 28. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals. Disposicions generals. Principis de protecció de dades. Drets de les persones.

Annex IV, Temari part específica (2n. exercici)
1. Alaró, geografia.
2. Alaró, història.
3. Alaró, sociologia i demografia.
4. Ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics.
5. Ordenança reguladora del consum de begudes alcohòliques a la via pública.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Tema 30. Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per erradicar l’LGTBI fòbia. Disposicions generals. Polítiques públiques per
promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI: professionals que actuen en àmbits
sensibles. Mecanismes per garantir el dret a la igualtat: disposicions generals.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Tema 29. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. Disposicions generals.
Competències, funcions, organització institucional i finançament. Violència masclista.

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, 9 de març de 2021.
Vist i plau,
El president,
(document amb signatures digitals)
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6. Ordenança reguladora de la gestió de residus urbans.

