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Dictamen núm. 4/2004, relatiu al Projecte de decret pel
qual es modifica el Decret 33/1994, de 28 de març, pel
qual s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de
treball i promoció professional
Atès el que disposa l’article 2, núm. 1, lletra a), incís primer de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears i l’article 4, lletra a ), incís primer del Decret 128/2001, de 9 de
novembre, pel qual se n’aprova el Reglament d’organització i funcionament,
el Consell Econòmic i Social emet el següent

DICTAMEN
I. Antecedents
Primer. El dia 31 de març de 2004 té entrada en el Registre del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) la sol·licitud de dictamen de la
Conselleria d’Interior en relació al Projecte de decret pel qual es modifica el
Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
proveïment dels llocs de treball i promoció professional.
Segon. Juntament amb la sol·licitud i el Projecte de decret, es trameten els
documents següents:
-

Esborrany del Projecte de decret

-

Resolució del conseller d’Interior per la qual s’ordena iniciar l’expedient
per a l’elaboració del Projecte de decret

-

Memòria justificativa del Projecte de decret, taula de normes afectades i
normativa vigent

-

Estudi econòmic sobre l’aplicació del Projecte de decret
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-

Acta de la Mesa General de Negociació de dia 20 de febrer de 2003 i
documentació annexa

-

Certificació del secretari de la comissió de personal

-

Informe del Servei Jurídic de la Direcció General de la Funció Pública
sobre el Projecte de decret

Tercer. Atès que la documentació esmentada en l’antecedent anterior es
presenta només en paper i que, segons la disposició addicional primera del
Reglament d’organització i funcionament del CES, aprovat pel Decret
128/2001, de 9 de novembre, també s’ha de presentar en suport informàtic,
el president del CES requereix, a la Conselleria sol·licitant, a través d’un
escrit tramès per correu electrònic el dia 5 d’abril, que trameti el Projecte de
decret i la documentació de l’expedient en suport informàtic. La Conselleria
així ho fa el dia 6 d’abril de 2004.
Quart. El mateix dia 6 d’abril de 2004, la Secretaria General notifica l’entrada
de la sol·licitud als consellers del CES i els tramet el Projecte de decret.
També el tramet a diferents organitzacions socials i econòmiques no
representades en el Ple perquè en el termini de 7 dies facin les observacions
que considerin oportunes. Responen a la tramesa la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) i el Sr. Monclús, de “la Caixa”.
Cinquè. El dia 7 d’abril, la Presidència acorda aplicar el procediment
especial abreujat previst en la norma de funcionament intern aprovada pel
Ple el dia 21 de desembre de 2001. D’acord amb el procediment esmentat,
els serveis tècnics elaboren una proposta de dictamen, que se sotmet al
parer de la Comissió Permanent. Aquest òrgan aprova, finalment, el
dictamen en la sessió de dia 21 d’abril de 2004.
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II. Contingut del Projecte de decret
El Projecte de decret conté un preàmbul, un article i dues disposicions
addicionals:
El preàmbul és una breu introducció que fa referència a les consultes i
tràmits que s’han dut a terme per a l’aprovació del Projecte de decret.
L’article 1 afegeix un nou punt 4 a l’article 33 del Decret 33/1994, de 28 de
març, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional. Aquest nou punt estableix el següent:
“4. Els funcionaris cessats d’un lloc de treball de lliure designació seran
adscrits provisionalment, amb efectes de l’endemà del cessament, a un lloc
de treball del mateix municipi, corresponent al seu cos, escala o especialitat,
no inferior en més de dos nivells al del seu grau personal, o de tres si no
existeix cap lloc dotat i vacant d’aquestes característiques, mentre no
s’obtingui un amb caràcter definitiu”.
La disposició final primera estableix la facultat del conseller d’Interior i el
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per dictar les disposicions
necessàries per desenvolupar, executar i aplicar el Decret.
I, finalment la disposició final segona estableix l’entrada en vigor del
Decret, l’endemà de la seva publicació en el BOIB.

III. Observacions generals
I. Aquest CES reitera la manifestació de la seva satisfacció, expressada en
el dictamen 3/2004, sol·licitat per aquesta mateixa conselleria, relatiu al
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Projecte de decret pel qual es regula l’accés, la promoció interna i la provisió
dels llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per l’eficàcia
de la Conselleria d’Interior en la presentació i tramesa de l’expedient de la
norma sobre la qual s’ha sol·licitat el dictamen.
II. En segon lloc, aquest CES fa una valoració positiva sobre l’oportunitat de
la norma i opina que la modificació del Decret que es proposa és adequada i
està degudament justificada. Sense perjudici del criteri del Consell Consultiu,
que ha d’emetre el seu parer respecte a la conformitat a dret del Projecte de
decret, entenem que l’adopció d’una mesura com aquesta és beneficiosa per
al col·lectiu al qual afecta, ja que proporciona seguretat al funcionari en
l’assignació d’un lloc de treball en el cas de cessament d’un lloc de treball de
lliure designació i afavoreix l’estabilitat i la racionalitat en la gestió del
personal.

IV. Observacions particulars
I. Hem de recordar, des del punt de vista de la terminologia, que els decrets
que es troben en fase de tramitació, a la qual pertany la consulta al CES,
s’haurien d’anomenar projectes de decret i no avantprojectes de decret. En
aquest sentit, l’article 2.1 a), incís primer de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, reguladora d’aquest CES, i l’article 4 a) incís primer del
Reglament d’organització i funcionament, aprovat pel Decret 128/2001, de 9
de novembre, estableixen que el CES emet dictàmens preceptius i no
vinculants respecte dels “avantprojectes de llei i projectes de decrets que
regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació….”
II. D’altra banda, recomanam que l’habilitació als consellers d’Interior i
d’Economia, Hisenda i Innovació es corregeix per una habilitació respectiva
al conseller competent en matèria de Funció pública i al conseller competent
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en matèria d’Hisenda, atès que la denominació dels departaments del
Govern pot variar amb el temps, com també les competències i funciones
assignades al conseller corresponent , mentre que les disposicions d’un
decret com el que en ocupa tenen, en principi, vocació de permanència.

V. Conclusions
Al llarg del Dictamen s’han donat les diverses opinions i conclusions d’aquest
Consell sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 33/1994,
de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de
treball i promoció professional.
Vist i plau
El secretari general

El president

Pere Aguiló Crespí

Francesc Obrador Moratinos

Palma, 21 d’abril de 2004
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