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percebran en cada moment, segons la categoria que es tracti, en la situació de
servei actiu.

Capítol II.  De la segona activitat sense destinació

Article 10
El pas a la segona activitat sense destinació per causa del compliment

d’edat es produirà, a petició de l’interessat, tot just des del momenten què es
compleixin els 62 anys, sempre que, almenys, dugui en servei actiu dos anys
ininterromputs.

Article 11
Al llarg del període de permanència en segona activitat sense destinació,

els funcionaris percebran:

a) les retribucions bàsiques corresponents a la categoria que exercien en el
moment de passar a la segona activitat, en la seva totalitat;

b) les retribucions de caràcter personal que tinguessin reconegudes, incloses
aquelles que els pertoquin en concepte de triennis, que continuaran perfeccionant-
se en aquesta situació;

c) i un complement equivalent al vuitanta per cent de les retribucions
complementàries de caràcter general de la categoria referida.

Article 12
Els funcionaris declarats en segona activitat quedaran a disposició de

l’alcalde i hauran d’exercir funcions policials quan sigui necessari per raons
extraordinàries del servei i mentre persisteixin aquestes. Per l’exercici d’aquestes
funcions, es percebran les retribucions corresponents al personal en servei actiu.

TÍTOL III .  Del pas a la segona activitat per insuficiència de les aptituds
psicofísiques

Article 13
1. Passaran a la situació de segona activitat aquells funcionaris dels cossos

de Policia Local que, abans de complir l’edat reglamentària establerta, o un cop
complerta aquesta, tinguessin una minva apreciable de caràcter no permanent de
les facultats psíquiques o físiques necessàries per a un exercici ple de les funcions
pròpies de la seva categoria. Únicament procedirà la declaració de segona activitat
per aquesta causa, des de la situació de servei actiu.

2. El procediment s’iniciarà d’ofici per part de l’alcalde, del comandament
del cos o a instància de l’interessat, i serà apreciat per un tribunal mèdic format per
tres facultatius -metges o psicòlegs- de l’especialitat de què es tracti, designats per
l’ajuntament, per l’interessat i per la Conselleria de Sanitat i Consum,
respectivament, el règim del qual serà el mateix que el dels tribunals de selecció.

3. A l’efecte de l’apreciació d’insuficiència física o psíquica pel tribunal
mèdic, es valoraran les circumstàncies que produeixin limitacions funcionals en
la persona afectada que li impedeixin o minvin de forma manifesta i objectiva la
seva capacitat professional en la forma que es determini reglamentàriament.

4. Els dictàmens de l’esmentat tribunal mèdic vincularan l’òrgan competent
per declarar la segona activitat; havent de determinar si el pas a la segona activitat
serà amb destinació o sense.

5. Es garanteix el secret del dictamen mèdic sense que en el tràmit
administratiu es descrigui la malaltia, fent servir exclusivament els termes «apte»
o «no apte» per al servei actiu. En tot cas, l’interessat té el dret de conèixer els
dictàmens emesos pels facultatius.

Article 14
El reingrés, tant d’ofici com a instància de l’interessat, a la situació de

servei actiu des de la de segona activitat, sols podrà esdevenir-se en aquells casos
en què, havent estat declarada aquesta per raons d’incapacitat psíquica o física, es
demostri fefaentment la total recuperació del funcionari, amb el dictamen favora-
ble previ del tribunal mèdic esmentat.

TÍTOL IV . Règim disciplinari i d’incompatibilitat

Article 15
1. Els funcionaris d’un cos de Policia Local, en situació de segona activitat

amb destinació dins aquest, estaran subjectes al mateix règim disciplinari i
d’incompatibilitat que els funcionaris de policia en servei actiu.

2. Els funcionaris d’un cos de Policia Local, en situació de segona activitat
amb destinació fora del cos, o sense destinació estaran subjectes al règim general
disciplinari i d’incompatibilitat de la funció pública.

Disposició transitòria primera
Els funcionaris que en el moment de l’entrada en vigor d’aquestallei

haguessin passat, per acord dels seus respectius ajuntaments, a la situació de
segona activitat conformement amb qualssevol dels supòsits continguts a la Llei
26/1994, de 29 de setembre, por la que se regula la situación de segunda actividad
en el Cuerpo Nacional de Policia, hi continuaran, amb les condicions i règim
establerts en l’esmentada norma.

Disposició transitòria segona
Aquells que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei ja hagin complert

les edats límits per al seu pas a la situació de segona activitat, hi aniran passant de
forma gradual i de manera que no es perjudiquin els interessos de l’ajuntament, i
d’acord amb l’establert reglamentàriament per la corporació. En el termini de tres
anys ha de quedar regularitzada aquesta situació.

Disposició addicional primera
L’article 54. f) de les normes marc a les quals s’han d’ajustar els reglaments

de les policies locals de les Illes Balears, aprovades mitjançant el Decret 70/1989,
de 6 de juliol, queda redactat de la manera següent:

«f).- Dret a passar a la segona activitat».

Disposició addicional segona
La regulació de la segona activitat continguda en la present llei no

impedirà que cada ajuntament, en l’exercici de la seva potestat, pugui aprovar en
el seu reglament unes modalitats de segona activitat d’acord amb les seves
peculiaritats organitzatives i pressupostàries, sempre que aquesta regulació no
suposi detriment o empitjorament de les mesures establertes en aquesta llei.

Disposició addicional tercera.

La prolongació de la permanència en la situació de servei actiu dels
funcionaris públics a què es refereix la disposició addicional setena de la Llei 13/
1996, de 30 de desembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
no és d’aplicació als funcionaris de les policies locals que es trobin en situació de
segona activitat.

Disposició final primera
Es faculta el Consell de Govern per dictar les disposicions i adoptar les

mesures necessàries per al desplegament i l’execució de la present llei.

Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei y que els tribunals
i autoritats als quals pertoqui, la facin guardar.

Palma, catorze de maig de mil nou-cents noranta-set
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Signat: Jaume Matas Palou

El conseller de la funció pública i interior
Manuel Ferrer Massanet

— o —-

Núm. 12531
Llei 3/ 1997 del 13 de maig de 1997 de modificació de l’article 8 de
la Llei 10/1988 de 26 d’octubre de Coordinació de Policies Locals.

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat
i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut
d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8 DE LA LLEI 10/1998 DE 26
D’OCTUBRE DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS
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Exposició de motius

La Constitució espanyola, a l’article 148, conté la relació de les matèries
que podran assumir com a competències exclusives  les comunitats autònomes i,
entre aquestes, es refereix a «la coordinació i totes les altres facultats en relació
amb les policies locals en els termes que estableixi una llei orgànica».

El nostre Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 2/1993, de 25
de febrer, recull la mateixa competència, i l’atribueix i la lliga a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, com feia el text constitucional, als termes que una
llei orgànica estableixi sobre aqueixa matèria concreta.

El text anunciat es plasmà, definitivament, en la Llei orgànica 2/1986, de
13 de març, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que, a l’article 39, estableix
quines són les funcions que corresponen a les comunitats autònomes en relació
amb les policies locals en l’àmbit territorial propi. Entre aquestes funcions,
interessa destacar les que estableixen les normes marc a les quals s’han d’ajustar
els reglaments de les policies locals i les que fixen els criteris de selecció, formació,
promoció i mobilitat de les policies locals, amb determinació dels diversos nivells
educatius exigibles per a cada categoria.

En ús de les facultats atribuïdes per la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març,
el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 10/1988, de 26 d’octubre, de
coordinació de policies locals.

En els articles 5 i 6 d’aquesta Llei de coordinació de Policies Locals es
referma que, en relació amb les policies locals de l’àmbit territorial de les Illes
Balears, correspon a la Comunitat Autònoma la fixació de mitjans i sistemes de
selecció per a l’ingrés en aquest institut armat de naturalesa civil, així com la
regulació, mitjançant les normes marc pertinents, dels criteris per a la selecció,
formació, promoció i mobilitat dels membres de les policies locals.

D’altra banda, l’article 8.2 del mateix text legal, indica que les convocatòries
per a l’accés als cossos de la policia local de les Illes Balears s’hauran d’ajustar a
les bases i als programes mínims que el Govern de la Comunitat Autònoma
estableixi.

Recentment, la Llei 1/1996, de 23 d’abril, ha modificat l’article 45 de la
Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el sentit que a les proves selectives d’accés a les places de
l’Administració en l’àmbit territorial de les Illes Balears s’ha d’acreditar el
coneixement de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma quant a expressió
oral i/o escrita.

Tal circumstància, de vertadera rellevància, ja que estableix el caràcter
obligatori de l’acreditació d’un determinat nivell de coneixement de la llengua
pròpia de la Comunitat Autònoma per a l’accés a qualsevol plaça de l’Administració
en l’àmbit territorial de les Illes Balears, fa necessari que l’Administració
Autonòmica mateixa es plantegi, en aquest moment, la conveniència de traslladar,
expressament, la constància d’aquesta exigència  a les normes específiques que
regulen l’accés als cossos de la policia local de les Illes Balears.

Atès això, resulta oportuna l’addició d’un apartat nou a l’article 8 de la Llei
10/1988, de 26 d’octubre, de coordinació de policies locals.

Article únic
S’afegeix un apartat, el numerat amb el 3, a l’article 8 de la Llei 10/1988,

de 26 d’octubre, de coordinació de policies locals, amb el contingut literal
següent:

«3. En qualsevol cas, en les proves selectives s’haurà d’acreditar el
coneixement de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma quant a expressióoral
i/o escrita, i respectar plenament el principi de proporcionalitat pel que fa a
l’exigència d’un determinat coneixement que haurà d’estar relacionat, en qualsevol
cas, amb les places o funcions de què es tracti.»

Disposició addicional
1. S’autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

perquè, per via reglamentària, faci les adaptacions corresponents de les bases i els
exercicis per a l’ingrés a les diverses categories de la policia local de les Illes
Balears segons el que disposa aquesta llei.

2. L’adaptació a què es refereix l’apartat anterior s’haurà de fer en el termini
de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les normes o disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que regula la llei present.

Disposició final
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei i que els
tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma a catorze de maig de mil nou-cents noranta-set.

El President de la Comunitat
Autònoma de les illes Balears
Signat: Jaume Matas Palou

El Conseller de la Funció Pública i Interior
Manuel Ferrer Massanet

— o —-

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Núm. 12562
Decret 78/1997, de 20 de juny, pel qual es disposa el cessament dels
senyors Manuel Ferrer Massanet, Bartomeu Reus Beltrán i Joan
Flaquer Riutort, el primer com a vocal titular i els altres  com a
vocals suplents, en representació del Govern a la Comissió Tècnica
Interinsular.

La Llei 5/1989, de 13 d´abril, de consells insulars, a l´article 43, estableix
que el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears designarà quatre
vocals i altres tants suplents a la Comissió Tècnica Interinsular.

Mitjançant el Decret 113/96, de 21 de juny, modificat pel Decret 64/1997,de
7 de maig, es designaren els representants del Govern a la Comissió Tècnica
Interinsular.

Per Ordre del president de la Comunitat Autònoma, de dia 12 de juny de
1997, s´acceptà la dimissió dels senyors Bartomeu Reus Beltrán i Joan Flaquer
Riutort, com a titulars, respectivament, de les conselleries de Medi ambient,
Ordenació del Territori i Litoral i Educació, Cultura i Esports.

A la vegada, mitjançant una altra Ordre del President de la Comunitat
Autònoma, també de 12 de juny de 1997, es disposà el cessament, com a titular de
la Conselleria de Funció Pública i Interior, del senyor Manuel Ferrer Massanet.

En conseqüència, es fa necessari procedir a la substitució dels senyors
Manuel Ferrer Massanet, Bartomeu Reus Beltrán i Joan Flaquer Riutort com a
vocals de la Comissió Tècnica Interinsular.

Atès això, a proposta de la Presidència del Govern i havent-ho considerat el
Consell de Govern a la sessió de dia 20 de juny de 1997

DECRET

Article únic
Es disposa el cessament dels senyors Manuel Ferrer Massanet, Bartomeu

Reus Beltrán i Joan Flaquer Riutort, el primer com a vocal titular i els altres com
a vocals suplents, en representació del Govern a la Comissió Tècnica Interinsular.

Disposició final
Aquest Decret començará a vigir l´endemà d´haver-se publicat en el

BOCAIB.

Palma, 20 de juny de 1997
EL PRESIDENT

Jaume Matas i Palou

— o —-

Núm. 12563
Decret 79/1997, de 20 de juny, pel qual es nomenen la senyora Pilar
Ferrer Vanrell , vocal titular en representació del Govern a la
Comissió Técnica Interinsular, i, els senyors Manuel Ferrer


