Conselleria d‟Administracions Públiques
Esborrany audiència

Avantprojecte de llei.../2011, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L‟article 149.1.18 de la Constitució espanyola estableix que l‟Estat té
competència

exclusiva

sobre

“les

bases

del

règim

jurídic

de

les

administracions públiques i del règim estatutari del seu personal funcionari
que, en tot cas, garantiran als administrats un tractament comú davant
aquestes”.
L‟article 31.3 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l‟Estatut d‟autonomia de les Illes Balears, assenyala que correspon a la
Comunitat Autònoma el desenvolupament legislatiu i l‟executiu de l‟Estatut
dels funcionaris de l‟Administració de la Comunitat Autònoma i de
l‟Administració local. A partir d‟aquesta competència es va aprovar la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el
dia 3 d‟abril de 2007, amb una vacatio legis de tres mesos.
Per altra banda, l‟article 4 de l‟Estatut d‟autonomia estableix que la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir, juntament amb la
castellana, el caràcter d‟idioma oficial, sense que ningú pugui ser
discriminat a causa de l‟idioma, a la vegada que determina, en l‟apartat 3,
que “Les institucions de les Illes Balears garantiran l‟ús normal i oficial dels
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dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el
coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat
plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes
Balears”.
Quan el mateix Estatut es refereix a les relacions dels ciutadans amb les
administracions públiques, l‟article 14 preveu el dret d‟aquests a “accedir a
la funció pública en

condicions d‟igualtat i segons els principis

constitucionals de mèrit i capacitat” i a “dirigir-se a l‟Administració de la
Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i a
rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”.
Per la seva banda, el mateix criteri és el que persegueix la Llei 7/2007, de
12 d‟abril, de l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic, quan indica en l‟apartat 2
de l‟article 56 que “Les administracions públiques, en l‟àmbit de les seves
competències, han de preveure la selecció d‟empleats públics degudament
capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que
tinguin dues llengües oficials” de forma que es garanteixi el dret del
ciutadà per ser atès en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el
territori, tal com preveu l‟apartat 11 de l‟article 54.
Amb consideració de tot el que s‟ha exposat i, sobretot, amb la idea de
continuar avançant en la professionalització del personal que accedeix a
l‟Administració, amb aquesta reforma es pretenen instrumentar les mesures
necessàries perquè els processos selectius permetin l‟accés de les persones
millor qualificades i que superin les diferents proves amb major nivell, sense
que la falta de l‟acreditació oficial d‟un determinat nivell de català sigui,
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d‟entrada, un obstacle per accedir-hi. Tot això sense perjudici que, una
vegada dins l‟Administració, aquestes persones hagin de procurar formar-se
o millorar en el coneixement de la llengua catalana, amb la col·laboració de
l‟Administració mitjançant el foment dels cursos adients, per poder garantir
l‟obligació que preveu la Llei de conèixer ambdues llengües cooficials i de
facilitar als ciutadans i a les ciutadanes l‟exercici del dret d‟utilitzar-les en
les relacions amb l‟Administració. Aquest objectiu també es fomentarà amb
l‟exigència del nivell de català corresponent per poder participar en els
processos de provisió i d‟ocupació per a llocs que ho exigeixin i, en
definitiva, per poder progressar en la carrera professional del personal dins
l‟Administració.
Tot això s‟ha de conjugar evidentment amb el foment de la realització de
cursos entre el personal, destinats a afavorir el coneixement de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, per garantir

la

capacitació dels

empleats públics per atendre la ciutadania en qualsevol de les dues
llengües cooficials

i per poder emprar-les adequadament

en l‟actuació

administrativa.
Article únic. Es modifica la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes següents:
1.La lletra d de l‟article 30 passa a tenir la redacció següent:
“d) Nivell exigit de coneixement de la llengua catalana, en els supòsits en
què s‟estableixi d‟acord amb la normativa”.
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2. Se suprimeix la lletra f de l‟apartat 1 de l„article 50.
3. S‟afegeix un nou article, el 50 bis, amb la redacció següent:
“Article 50 bis
El coneixement de la llengua catalana en l’accés a l’Administració
autonòmica
1. El coneixement de la llengua catalana no serà, de forma general, un
requisit per a l‟accés a l‟Administració autonòmica de les Illes Balears. No
obstant això, aquest coneixement serà un mèrit de consideració necessària
per a l‟accés en tots els procediments de selecció de personal empleat
públic.
2. Aquest principi també s‟ha d‟aplicar a les convocatòries que, si pertoca,
es duguin a terme per seleccionar personal funcionari interí i en els
procediments de selecció de personal laboral de durada determinada.
3. No obstant això, el coneixement de la llengua catalana serà requisit per
accedir als cossos, escales o especialitats —o categories professionals— per
als quals, ateses les característiques especials de les seves funcions, es
determini.
4. S‟exceptua del que disposen els apartats 1 i 2 d‟aquest article l‟accés a la
funció pública

docent, que s‟ha de

regir

per la seva normativa

reglamentària específica.”
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4. Es modifica la lletra g de l‟apartat 1 de l„article 124, que passa a tenir la
redacció següent:
“g) Conèixer, en els termes que estableix aquesta Llei, les llengües oficials i
facilitar als ciutadans i a les ciutadanes l‟exercici del dret d‟utilitzar-les en
les relacions amb l‟Administració autonòmica.”
5. S‟afegeix una disposició addicional (la dotzena), amb la redacció següent:
“Disposició addicional dotzena
Llocs de feina sense requisit d’exigència de coneixement de llengua
catalana
No tindran com a requisit per a la seva ocupació l‟acreditació d‟un nivell de
coneixements de català els llocs de feina següents:

a) Els llocs dels cossos generals i especials que, en la relació de llocs de
feina de personal funcionari de l‟Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, tinguin atribuït el nivell mínim de
complement de destinació assignat al seu cos i escala, o si n‟és el
cas, a l‟especialitat corresponent al seu cos i escala, d‟acord amb el
grup, subgrup, o agrupació professional.

b) Els llocs que en la relació de llocs de feina de personal laboral de
l‟Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tinguin
atribuït el complement específic mínim de cada nivell de classificació
laboral.
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c) Els llocs de feina de personal laboral que no siguin prefectures i els
corresponents al personal directiu professional del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Amb caràcter excepcional i ateses les característiques especials de les
seves funcions, es podrà exigir, de forma motivada, per a l‟ocupació de
determinats llocs dels esmentats en les lletres a i b de l‟apartat 1, un nivell
de coneixements de llengua catalana que es fixarà en la mateixa relació de
llocs de feina com a requisit. Igualment, es podrà exigir per als llocs de la
lletra c com a requisit quan, per les funcions que s‟han de dur a terme, es
motivi que és imprescindible exigir el coneixement d‟un determinat nivell
de català. En aquest cas s‟exigirà com a requisit en l‟instrument d‟ordenació
de llocs de feina i en les bases del procés selectiu.”
6. S‟afegeix una disposició addicional (la tretzena), amb la redacció següent:
“Disposició addicional tretzena
Foment de la realització de cursos per afavorir el coneixement de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears
L‟Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de
promoure la realització de cursos destinats a afavorir el coneixement de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, entre el seu personal i el del
sector públic instrumental autonòmic, als efectes de garantir la seva
capacitació per atendre la ciutadania en qualsevol de les dues llengües
cooficials

i

per

poder

emprar-les

adequadament

en

l‟actuació

administrativa, així com perquè puguin assolir el nivell corresponent per
poder progressar en la seva carrera professional.”
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Disposició transitòria
Els procediments d‟accés, de selecció de personal interí o laboral temporal,
de provisió o d‟ocupació que estiguin iniciats quan entri en vigor aquesta
Llei, continuaran la seva tramitació d‟acord amb la normativa vigent en el
moment del seu inici, llevat que trobin en un tràmit procedimental en què
encara no s‟hagin presentat sol·licituds i s‟anunciï l‟adaptació de les seves
bases.
Disposició derogatòria única
Es deroguen, en general, totes les disposicions de rang igual o inferior que
s‟oposin al que estableix aquesta Llei, i en concret:
a) Els capítols II i III, les lletres a i b de la disposició addicional sisena i
tot allò que s‟oposi a aquesta Llei del Decret 114/2008, de 17
d‟octubre, pel qual s‟aprova el Reglament pel qual es regula
l‟exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments
selectius d‟accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que
es convoquin en l‟àmbit de l‟Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
b) L‟article 26 del Decret 100/1990, de 29 de novembre, regulant l‟ús de
les llengües oficials de l‟Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Disposició final primera
S‟autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions que
siguin necessàries per desplegar aquesta Llei.
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Disposició final segona
Aquesta Llei entra en vigor l‟endemà d‟haver estat publicada en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.
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