ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CARÀCTER URGENT
CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 11-10-2012.
REGIDORS ASSISTENTS:

Sra. Mª Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sr. Antoni Jaume Capó.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.
Sr. José Serra Matas.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sra. Ana Mª Coll de Oleza.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.

REGIDORS QUE HAN JUSTIFICAT
LA SEVA ABSÈNCIA:
Sra. Antònia Mª Estarellas Torrens.
Sr. Andrés Jaume Castañer.
A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vuit hores quinze minuts de dia onze d’octubre de dos mil dotze, es
constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència de la Batlessa, Sra. Mª
Rosa M. Vich Vich, per tal de celebrar sessió extraordinària de caràcter urgent i
tractar-hi els assumptes relacionats a l'ordre del dia, degudament distribuït.
Hi assisteixen els Srs. regidors que s'esmenten a l'encapçalament i hi
actua com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas; assistint
també la interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu.
La Sra. Batlessa obre la sessió i tot seguit hom passa a examinar les
qüestions incloses a l’ordre del dia.
1. RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA.
La Sra. Batlessa manifesta que la urgència vé motivada sobretot pel fet
de què a partir de dia catorze d’aquest mes si no s’ha pres un acord sobre les
incapacitats transitòries, els tres primers dies no s’abonen i per altra part, es
tracta de fixar l’horari a 37’5 hores de tot el personal, d’acord amb els criteris de
la Llei 2/2012 de pressuposts generals de l’Estat. Continua dient que pel que fa
a l’horari, s’han realitzat diverses negociacions amb els sindicats i els
representants dels treballadors laborals, que s’iniciaren el mes de juliol i
continuaren el setembre i que divendres passat es plasmaren els acords.
Expressa que amb aquests acords es tracta d’evitar que avui per avui un
treballador es posi en situació d’incapacitat laboral transitòria i no pugui cobrar
res. Assenyala que les negociacions continuaran i es plasmaran en un conveni.
Posada a votació la ratificació de la urgència de la convocatòria, d’acord
amb l’art. 81.4 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local

de les Illes Balears; aquesta és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors
presents.
2.-MESURES EN
TRANSITÒRIA.

RELACIÓ

A

L’HORARI

I

INCAPACITAT

La Sra. Batlessa llegeix les propostes i assenyala que la creació del
comité de salut i seguretat se definirà d’acord amb les negociacions sindicals.
Diu que s’ha intentat complir amb la llei que assenyala l’horari de 37’5 h.
setmanals i amb les incapacitats transitòries.
La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que el partit popular vol expressar
el seu rebuig a la convocatòria de plens per urgència i que a l’expedient no hi
ha informe de secretaria ni cap acta de negociació col.lectiva.
La Secretària assenyala que no és necessari l’informe de Secretaria atès
que no es tracta d’un acord a adoptar per majoria absoluta.
La Sra. Batlessa manifesta que hi ha ajuntaments que encara no han
acordat rés i la jornada s’havia de realitzar a partir del mes d’octubre i és
urgent. A més de les retallades, assenyala que si no es pren cap acord sobre
les incapacitats laborals transitòries abans de dia catorze, els tres primers dies,
el treballador no cobraria rés. Indica que el mes de juliol ja se convocaren els
sindicats i dins el mes de setembre s’han realitzat diverses reunions i que ahir
encara es feia l’assemblea de la residència.
La Sra. Mª Teresa Cañellas expressa que haurien d’estar informats, que
es fa un ple per urgència, sense comissió informativa i se’ls avisa un dia abans.
La Sra. Batlessa manifesta que es tracta de protegir als treballadors ja
que si no se pren cap acord i aquests dies hi hagués una incapacitat laboral
transitòria d’un treballador, com ja ha dit, quedaria en descobert ja que no
cobraria rés. Expressa que tot d’una que s’ha pogut s’ha enviat el document al
partit popular.
El Sr. Antoni Jaume expressa que a la comissió informativa anterior es
va informar de les reunions que hi havia amb els treballadors i que tots els
acords d’horaris s’han consensuat amb els treballadors, assenyalant també que
amb el tema de les incapacitats transitòries volen protegir al treballador, com ha
dit la Batlessa i que des del moment en què els sindicats han estat d’cord, s’ha
remés la informació al partit popular i que creu que lo més ètic és aprovar
aquest assumpte per Ple.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i
quatre abstencions, corresponents als regidors presents del PP, aprova els
següents acords:
“Vista la Llei 2/2012 de 29 de juny de Pressuposts Generals de l’Estat
per a l’any 2012, disposició addicional 71, i el RDL 20/2012 de 13 de juliol de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, el Ple de l’Ajuntament, acorda:
1.-A efectes de realitzar les 37’5 hores setmanals, s’aproven els següents
horaris:

Jornada laboral. CAS GENERAL:
Els serveis començaran la jornada habitual 15 minuts abans i l’acabaran 15
minuts després de l’horari actual.
CASOS ESPECÍFICS:
Policia:
1r. torn: de 7’30 a 14’30 h.
2n. torn: de 14 a 21 h.
3r. torn: de 20 a 3.
Els diumenges de 9 a 13 h.
Escoleta:
1r. torn: de 7’30 a 14’30h.
2n. torn: de 8 a 15 h.
3r. torn: de 8’30 a 15’30 h.
Els dimecres i dijous de 15’30 a 16’45 h.
Brigada d’obres:
De 7’30 a 15 h.
Ajudant de biblioteca:
Dimarts: de 9 a 14 h i de 16 a 20’30 h.
Dimecres: de 9 a 14 h i de 16 a 20’30 h.
Dijous: de 9 a 14 h i de 16 a 20’30 h.
Divendres: de 16 a 20’30 h.
Dissabte: de 8 a 12’30 h.
Bibliotecari:
Dilluns: de 9 a 15 h.
Dimarts: de 9 a 15 h i de 16 a 20 h.
Dimecres: de 9 a 15 h.
Dijous: de 9 a 15 h i de 16 a 20 h.
Divendres: de 9 a 14’30 h.
Escola de música:
Continuaran amb el mateix horari i les 2’5 h. setmanals que els hi manca seran
de tutories, atenció als pares i coordinació.
Residència:
Auxiliars d’infermeria:
Torn matí: de 7’30 a 15 h.
Torn horabaixa: de 14’45 a 22’15 h.
Torn de nit: de 22 a 8 h.
(Còmput d’hores anual. S’adjunta torn).
Cuiners:
Torn matí: de 8 a 14’30 h.

Guàrdia dissabte i diumenge: de 8 a 14’30 h i de 18’20 a 21’30 h.
Torn horabaixa: de 16’35 a 21’30 h.
Guàrdia dijous i divendres: de 8 a 14’30 h i de 18’20 a 21’30 h.
(Còmput d’hores anual. S’adjunta torn).
Netejadores:
Torn matí: de 8’30 a 15 h.
Guàrdia dissabte i diumenge: de 9 a 15 h i de 20 a 22 h.
Torn horabaixa: de 15’45 a 22’15 h.
Guàrdia dijous i divendres: de 8’30 a 15 h i de 20 a 22 h.
(Còmput d’hores anual. S’adjunta torn).
Bidell:
Torn matí: de 9 a 13 h.
Torn horabaixa: de 16’30 a 20 h.
En tots els casos es podrá demanar flexibilitat horària per tal de conciliar la vida
laboral i familiar.
2.-Per a tot el personal depenent de l’Ajuntament i del Patronat de la residència
de Cas Metge Rei se complementaran les prestacions de la Seguretat Social
durant la situació derivada de l’incapacitat transitòria fins assolir els % que
s’indiquen, en la forma següent:
2.1.-Situació IT derivada de contingències comuns:
-Els tres primers dies, el 50% de les retribucions.
-Del 4t. dia fins el 20è, el 75% de les retribucions.
-A partir del 21è, el 100% de les retribucions.
2.2.-Situació IT derivada de contingències professionals:
-El 100% a partir del primer dia.
2.3.-En els supòsits d’hospitalització i d’intervenció quirúrgica: el 100% de les
retribucions des del primer dia.
2.4.-Així mateix, de conformitat amb el punt 5 del Reial Decret 20/2012,
s’estableix com a excepcionalitat la cobertura del 100 per cent, de les
enfermetats que estiguin degudament justificades. Es considera com a
degudament justificades les enfermetats greus. Es considera a aquests efectes
i amb caràcter general enfermetat greu, aquella que impliqui un ingrés
hospitalari de llarga duració i tractament continuat del malalt. Es considera així
mateix com ingrés hospitalari de llarga duració, la continuació del tractament
metge o la cura de la persona en el domicili, un cop diagnosticada per la
enfermetat. En tot cas, es considererien les enfermetats infeccioses i
parasitàries; Neoplasies; enfermetats endocrines de la nutrició, metabòliques i
transtorns de la immunitat; enfermetats de la sang i òrgans hematopoiètics,
transtorns mentals; enfermetats del SNC i òrgans dels sentits, enfermetats del
sistema circulatori, respitatori, digestiu, genitourianari, complicacions de
l’embarç i part, enfermetat de pell i teixit subcutani, enfermetats del sistema
osteomioarticular i teixit connectiu, anomalies congènites; sintomes, signes i

estats mal definits, lesion i enverinaments i anàlogues.
En tot cas, sense perjudici de les que se’n puguin acordar d’altres a la comissió
d’acció social creada a l’efecte, es servirà com a guia la publicada per l’INSS,
sobre els temps estandars de l’ILT.
Les referències a dies que s’indiquen en els paràgrafs anteriors, s’entenen
fetes a dies naturals.
3.-Constituir un comité de seguretat i salut pel seguiment de les incapacitats
transitòries de tot el personal”.
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Sra. Batlessa dóna l'acte
per acabat i aixeca la sessió quan són les vuit hores quaranta minuts de dia
onze d’octubre de dos mil dotze; de totes les quals coses, com a Secretària de
la Corporació, don fe.
LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

