
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 31/2018
Caràcter: ordinària
Data: 25 de juliol de 2018
Horari: 8.30 a 9.10 hores 
Lloc: despatx de la Batlia a la Casa Consistorial 

ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Matias Veny Orell, interventor acctal. 
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS: 
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar
 Sr. Bartomeu Tugores Vicens.

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
passat  dia  18,  i  atès  que  no  s’hi  fa  cap  objecció,  se  sotmet  a  votació  i  s’aprova  per
unanimitat.

ACCIONS FORMATIVES PER AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
A continuació es veu la proposta per autoritzar l’assistència a una jornada de formació que
tendrà lloc dia 10 de setembre, organitzada pel Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i
Tresorers de les Illes Balears, relativa a “La llei de pressupostos de l’Estat per al 2018 i la
seva afectació als recursos humans”. Per als membres col·legiats el cost és de 50 € i 100 €
per als no col·legiats. 

En  conseqüència,  per  unanimitat  s’acorda  autoritzar  la  realització  de  l’esmentada  acció
formativa a les següents persones:

- Sra. A.B.M., cap de RRHH;
- Sra. C.M.M., interventora;
- Sr. M.R.M., secretari;
- I Sra. A.T.G, TAG de RRHH. 

MODEL DE COMUNICAT MÈDIC DE BAIXA/ALTA
Atès  que  la  prestació  d’incapacitat  temporal  derivada  de  contingències  comunes  de  les
funcionàries i funcionaris de carrera inclosos en el Reial Decret Legislatiu 480/1993, de 2
d’abril (antiga MUNPAL), correspon a la corporació local de conformitat amb l’apartat 5 de la
disposició transitòria cinquena de l’esmentada norma. 
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Atès  que  l’article  6  del  Reial  Decret  Legislatiu  480/1993  determina  que  la  prestació
d’incapacitat temporal del personal en servei actiu es concedirà en els mateixos termes i
condicions que els previstos en el Règim General de la Seguretat Social. 

Atès  l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per  la  qual  es desenvolupa el  Reial  Decret
625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels
processos d'incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de durada. 

Atès  que  per  part  de  la  Corporació  ha  estat  sotmès  a  consulta  en  Mesa  General  de
Negociació del personal funcionari, el model de comunicat mèdic d’incapacitat temporal per
contingències comunes per al col·lectiu de l’antiga MUNPAL, amb conformitat de tots els
representats de la Mesa de Negociació de data 17 de juliol de 2018. 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat el següent acord:
Primer.  Aprovar  el  model  de  comunicat  mèdic  de  baixa,  confirmació  i  alta

d’incapacitat  temporal  per  contingències  comunes,  que el  funcionariat  inclòs  en el  Reial
Decret Legislatiu 480/1993, de 2 d’abril (antiga MUNPAL), facilitarà als facultatius per al seu
correcte emplenament i que s’expedirà immediatament després del reconeixent mèdic de la
funcionària o funcionari, utilitzant el model que figura com annex I.

Segon.  Lliurament  del  comunicat  mèdic  al  personal  funcionari  i  presentació  a
l'Ajuntament de la còpia destinada a ell:

1. El facultatiu que expedeixi l'informe mèdic de baixa/alta i confirmació lliurarà a la
funcionària o funcionari dues còpies del mateix, una per a la persona interessada i
una altra amb destinació a l'Ajuntament.

2. El personal funcionari està obligat a presentar a l'Ajuntament la còpia dels informes
de baixa i confirmació destinada a l'Ajuntament, en el termini de tres dies comptats a
partir de la data de la seva expedició.

Així  mateix,  està obligat  a presentar  la  còpia del  comunicat  d'alta  dins de les 24 hores
següents a la seva expedició.

De  la  mateixa  manera,  en  els  processos  de  durada  estimada  molt  curta,  el  personal
funcionari  presentarà a l'Ajuntament la còpia del comunicat de baixa/alta dins de les 24
hores següents a la data d'alta.

Tercer. El model aprovat es troba penjat en el portal del personal i s’utilitzarà en tots
els processos d’incapacitat temporal que comencin o estiguin en curs en la data d'entrada en
vigor d'aquest Acord. 

Quart. Establir com a data d’entrada en vigor del present Acord l’1 de setembre de
2018.

Cinquè. Notificar el present acord a totes les persones afectades. 

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Fora de l’ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime d’urgència, el Sr.
Bernadí Vives explica que actualment es pateix una saturació de la capacitat dels contenidors
de  recollida  selectiva.  Conjunturalment  s’ha  ajuntat  un  notable  increment  dels  residus
aportats,  amb mancances de personal  i  de vehicles  per  poder fer  la  recollida  de forma
satisfactòria.  Des del Departament de Contractació s’està treballant en l’expedient per la
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contractació  del  servei,  però  mentrestant  és  necessari  aplicar-hi  un  reforç  de  forma
immediata. 

L’encarregat ha emès un informe on es justifica la necessitat de reforçar puntualment el
servei, i paral·lelament s’han fet gestions amb EMAYA perquè pugui cedir temporalment, per
a  un període  màxim de sis  mesos,  un  camió-grua capacitat  per  a  la  recollida  selectiva
d’aquests residus, a canvi d’una compensació econòmica mensual de 1.500 €. 

En conseqüència, atès que hi ha crèdit suficient per atendre la despesa, i que la mesura a
adoptar està clarament justificada, els reunits adopten per unanimitat el següent acord:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes que es redacta a l’expedient, el Conveni de
col·laboració  amb EMAYA,  Empresa  Municipal  d’Aigües  i  Clavegueram,  SA,  pertanyent  a
l’Ajuntament de Palma, per a la cessió temporal d’un vehicle per a la recollida selectiva de
residus. 

Segon. Facultar el Sr. Bernadí Vives Cardona, regidor delegat de Brigada municipal i
serveis de manteniment, per firmar els documents necessaris per executar el present acord. 

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta.

El batle        El secretari 
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