
 
 

 

 
El regidor de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública, mitjançant decret núm. 202018342 
de dia 17 de novembre de 2020, ha resolt el  següent. 
 
“ANTECEDENTS DE FETS 

 
1. L’article 58 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les policies locals de les 
Illes Balears, que regula la situació de “segona activitat a petició de la persona interessada”, 
estableix en el seu apartat 3r que els Ajuntaments han de fixar, abans del dia 31 de desembre de 
cada any, el nombre màxim de funcionaris del cos de policia local, per categories, que 
s’autoritza que passin a la situació de segona activitat de manera voluntària duran l’any següent 
atenent als criteris d’edat dels peticionaris, la disponibilitat de personal i les necessitats del cos 
de policia local de l’ajuntament.  
 
2. La segona activitat es defineix com la modalitat de la situació administrativa de servei actiu 
dels funcionaris/àries dels cossos de policia local que té per objecte fonamentar garantir una 
adequada aptitud psicofísica per prestar els serveis amb eficàcia. 
 
3. Allò que disposa l’art. 58 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies 
locals de les Illes Balears, es tracta d’un acte discrecional de l’Administració, que ha de 
compaginar, per una banda, la responsabilitat de garantir una adequada aptitud psicofísica dels 
funcionaris de la policia local per prestar els serveis encomanats i per l’altra, l’obligació de 
garantir la prestació adequada dels serveis que presta aquest cos.  
 
4. El Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de 
l’edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren 
l’Administració Local, ha contribuït a garantir l’adequada aptitud psicofísica dels agents de la 
policia local en reconèixer que els requeriments que s’exigeixen per a l’ingrés en aquest cos, 
així com el desenvolupament de l’activitat inherent a aquest, no poden realitzar-se o resulten 
més costosos a partir d’una determinada edat, possibilitant la reducció de l’edat de jubilació en 5 
anys respecte a l’edat ordinària de jubilació, o en 6 anys en els supòsits en què s’acreditin 37 
anys d’activitat efectiva i cotització.  
 
 
5. Paral·lelament, les jubilacions anticipades que s’han produït amb l’entrada en vigor del Reial 
decret 1449/2018, han suposat una minva molt significativa del nombre d’agents de la plantilla 
de la Policia Local de Palma durant l’any 2020, que compromet l’adequada prestació dels 
serveis encomanats a aquest cos. 

 

 
D’acord amb el decret  de Batlia núm. 13026, de 28 juny de 2019, relatiu a 
l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma, i l’Acord  
de Junta de Govern de dia 31 de juliol de 2019 de delegació de competències de la Junta  
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de Govern de Palma en els titulars de les àrees i àrees delegades, el cap de departament 
que subscriu proposa al regidor de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública, tingui 
a bé emetre el següent 

 

DECRET 

 
1. D’acord amb el que estableix l’article 58 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, per l’any 2021 no s’autoritzarà el 
pas a la situació de segona activitat de manera voluntària, a petició de la persona 
interessada, a cap funcionari o funcionària de cap de les categories que integren la 
Policia Local de Palma.  
 
2. Publicar aquest decret al web municipal i al web de la Policia Local de Palma” 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, conformement al que disposa l’article 123 de 
la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la present 
notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi 
resolt el de reposició.  
El recurs de reposició potestatiu s’ha de presentar al registre general d’aquest Ajuntament o a 
les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, abans 
esmentada, i es considerarà desestimat quan no s’hagi resolt ni notificat la resolució, en el 
termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició. En aquest cas queda 
expedita la via contenciosa administrativa. 
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu, conformement al que estableix l’article esmentat anteriorment, i els 45 i següents 
de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de 
rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es 
consideri convenient. 
 


