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Edició:

L’obra Legislació de funció pública de les Illes Balears va tancar la seva
edició en paper el 9 de maig de 2015.
Les modificacions que s’han produïdes aconsellen informar el lector,
mitjançant aquesta Separata d’actualitzacions.
Aquesta publicació també es pot consultar en format electrònic a la
nostra pàgina web http://iea.caib.es (IEA).

Sistemàtica i recomanacions d’ús de la Separata
1. Els textos actualitzats apareixen en la separata en l’ordre de les pàgines
de l’edició en paper. Tant si es tracta de normes, articles, instruccions, notes
al peu, conceptes de l’índex analític, etc.
2. Cada actualització s’acompanya d’una fitxa de referències amb relació al
seu context i indica la localització de la modificació en l’edició original en
paper:
El número de l’actualització
pàg.
Article, nota al peu,
§ Epígraf
etc.

Data
Breu explicació sobre l’actualització.

3. Com a regla general, en la Separata es transcriu únicament el text
actualitzat al que fa referència la fitxa anterior.
4. No obstant això, en algunes ocasions, per facilitar la lectura es transcriu
el text modificat i el seu context més ampli. Com per exemple: l’article
complet (encara que no hagi estat modificat totalment), totes las notes al peu
d’una mateixa pàgina (malgrat no s’hagin modificat) o, inclús, la pàgina
completa (si es tracta de l’índex analític).
D’aquesta manera la separata, que a més permet «retallar» les
actualitzacions, facilita la seva conservació en l’interior del llibre.
5. En tot moment, la separata és única, per la qual cosa és convenient
consultar el número de l’actualització per identificar quines són les
modificacions que aporta la nova versió.
Actualitzacions incloses en aquesta Separata
Actualització 1
Actualització 2
Actualització 3
Actualització 4

Data 27/10/2015
Data 10/08/2017
Data 27/11/2017
Data 26/06/2018

Actualització 2
§1

pàg. 11

Data 10/08/2017
Abreviacions

Canvis efectuats per la derogació de la Llei 7/2007 i
per la inclusió de les lleis 39/2015 i 40/2015.

ABREVIACIONS
(...)
LPACAP

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre)

(...)
LRJSP

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm.
236, de 2 d’octubre; correcció d’errades BOE núm. 306, de 23 de desembre)

(...)
TREBEP

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (§1)

§1
LLEI 7/2007, DE 12 D’ABRIL, DE L’ESTATUT BÀSIC
DE L’EMPLEAT PÚBLIC
[DEROGADA]

Actualització 2
§1

pàg. 1571

Data 14/01/2017
Disposició derogada

Aquesta Llei ha estat derogada pel Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.(*)

Vegeu RDLEG 5/2015, DE 30 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT
REFÓS DE LA LLEI DE L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC
(BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015;
correcció d’errades BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2015)
( )

* Actualment, totes les remissions fetes a peu de pàgina a l’EBEP, s’han d’entendre fetes als articles
corresponents del TREBEP aprovat pel RDLEG 5/2015, de 30 d’octubre (§1).

Actualització 2
§2

§2

LLEI 3/2007, DE 27 DE MARÇ, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Actualització 1
§2

pàg. 73

Data 27/10/2015
Nota al peu 1

S’inclou la referència a la Llei 8/2015.

Nota al peu 1

S’inclou la referència a les lleis 4/2016, 9/2016 i
18/2016 i al DL 1/2017.

Nota al peu 1

S’inclou les referències a les lleis 1/2018 i 6/2018.

Actualització 2
§2

pàg. 73

Data 10/08/2017

Actualització 4
§2

pàg. 73

Aquesta Llei ha estat modificada per les disposicions següents: Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives (BOIB núm. 196, de 29 de desembre); Llei 3/2008, de 14 d’abril, de
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm. 56, de 24 d’abril); Llei 5/2009, de 17
de juny, de modificació de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 93, de
27 de juny); LSPCAIB; Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB núm.
106, de 21 de juliol); DL 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el DL 5/2012, d’1 de juny (§4), i
s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat (BOIB
núm. 129, d’1 de setembre); DL 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat
intraadministrativa temporal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 85,
de 15 de juny); Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (BOIB
núm. 181, de 31 de desembre); Llei 8/2015, de 16 d’octubre, per la qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de
desembre, sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears (BOIB núm. 156, de 27 d’octubre); Llei
4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de
la funció pública (BOIB núm. 46, de 12 d’abril; correcció d’errades BOIB núm. 47 de 14 d’abril); Llei 9/2016, de
13 de juny, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB núm. 76,
de 16 de juny); Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2017 (BOIB núm. 164, de 31 de desembre); Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de
modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en
matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (BOIB núm. 6, de 14 de gener); Llei 1/2018, de 5
de març, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 30, de 8 de març de
2018), i Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les
Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació
farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar
determinats textos refosos (BOIB núm. 78, de 26 de juny).

(...)

Data 10/08/2017
Exposició de motius,
articles 7, 10, 11, 13 i
31 i DA 6a i DA 10a

()

S’afegeix una nota nova en l’exposició de motius
en relació amb el terme “entitat autònoma” i es posa
en cursiva aquest terme en els apartats que
s’indiquen.

II
(...)
Pel que fa a l’àmbit subjectiu, la llei és d’aplicació directa al personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats autònomes2 que en
depenen, amb algunes limitacions o especificitats. Així, el personal funcionari adscrit a les
empreses públiques es regula pels preceptes d’aquesta llei que li són aplicables i per les
determinacions que contenguin les normes de creació, que en cap cas no poden entrar-hi en

Data 26/06/2018

_______________________
1

pàg. 84,
85, 86,
92, 134 i
135

contradicció. El personal docent i el personal estatutari al servei de la sanitat pública
autonòmica es regula pels preceptes d’aquesta llei únicament en aquelles matèries no
reservades a la normativa bàsica de l’Estat ni regulades per la normativa autonòmica
específica de desplegament. El personal laboral es regula pel conveni col·lectiu, per la resta
de normativa laboral i pels preceptes d’aquesta llei que li són aplicables.
(...)
_______________________
2

La LSPCAIB estableix en la DT 2a.4 que l’equivalència que hi ha entre els ens creats d’acord amb les
disposicions vigents i els ens que configura aquesta Llei és la següent: «a) Entitat autònoma de l’art. 1.a) de la
Llei 3/1989, de 29 de març: organismes autònoms de l’art. 2.1.a) d’aquesta Llei». Vid., també, DA 2a LSPCAIB.
()

Cal tenir en compte que la supressió i/o introducció de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors.

Article 7. Alteració de les competències8
1. El Consell de Govern pot atribuir als consellers o a les conselleres i a altres òrgans
directius de les conselleries i de les entitats autònomes que en depenen les competències en
matèria de personal que aquesta llei no atribueix expressament al conseller o a la consellera
competent en matèria de funció pública, a proposta d’aquest darrer òrgan.
(...)

Article 10. La Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis 10
2. La Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis és l’òrgan de control i de
vigilància del compliment de les normes de funció pública i de qualitat, anàlisi i proposta en
l’àmbit de l’administració autonòmica i de les entitats autònomes que en depenen.
3. (...)
(...)



Article 11. L’Escola Balear d’Administració Pública
4. L’Escola Balear d’Administració Pública és una entitat autònoma de caràcter
administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, adscrita a la conselleria competent en matèria
de funció pública.13
5. (...)
(...)
Article 13. Classes de personal
1. Tenen la consideració de personal al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears el personal funcionari, el personal eventual i el personal laboral
al servei de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats
autònomes que en depenen, i el personal funcionari adscrit als ens de dret públic sotmesos a
dret privat d’acord amb les seves normes de creació.
(...)
Article 31. Procediment d’elaboració de les relacions de llocs de feina
1. La conselleria competent en matèria de funció pública, a proposta de les conselleries i
de les entitats autònomes interessades, elabora les relacions de llocs de feina permanents del
personal funcionari i del personal laboral de l’administració autonòmica i les manté
actualitzades. La participació de la representació de les empleades i dels empleats públics, si
escau, s’ha de regir per les previsions que estableix la legislació bàsica estatal.31

La Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis, òrgan administratiu de
control i de vigilància del compliment de les normes de funció pública, i de qualitat,
anàlisi i proposta en l’àmbit de l’administració autonòmica i de les entitats autònomes
que en depenen, de supervisió de l’aplicació dels sistemes d’avaluació de
l’acompliment del personal i d’altres instruments de control de qualitat dels serveis
públics.

Actualització 2
§2

pàg. 80

Data 10/08/2017
Article 3

Article 3. Àmbit d’aplicació
(...)
2. Aquesta llei també és d’aplicació, amb les especificitats derivades de l’organització
pròpia, al personal següent:
a) Personal dels consells insulars i de les entitats locals radicades a la comunitat
autònoma de les Illes Balears en les matèries no reservades a la legislació bàsica de
l’Estat, en els termes que resulten de la disposició addicional primera d’aquesta Llei i
de l’article 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local.
(...)

Actualització 2
§2

pàg. 84

Data 10/08/2017
Article 7

(...)
Disposició addicional sisena
El personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica i el personal laboral al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de les entitats
autònomes i de les empreses públiques que en depenen tenen dret que se’ls computi, a l’efecte
de l’article 56.1.a de l’Estatut dels treballadors, el temps de permanència en l’exercici d’un
càrrec públic en qualsevol Administració pública o en un organisme que en depengui, que
impliqui el dret a la situació d’excedència forçosa que preveu l’article 46.1 de l’estatut
esmentat.
(...)
Disposició addicional desena. Estructura orgànica bàsica de la conselleria que
assumeixi les competències en matèria de funció pública
1. (...)
2. Un decret del Consell de Govern desplegarà l’estructura orgànica de la Direcció
General de Funció Pública, així com les funcions generals dels òrgans i de les unitats
administratives d’aquesta. En tot cas, conformen l’estructura bàsica de la Direcció General
de Funció Pública els òrgans administratius i les àrees funcionals següents:

Es modifica la lletra a) de l’article 3.2 pel DL 1/2017.

Es modifica el contingut de la nota al peu de l’art. 7
per la derogació de la Llei 30/1992 i per la derogació
d’algunes resolucions.

_______________________
9

Vid. art. 5 a 14 LRJSP i art. 24 a 29 LRJCAIB. Pel que fa a la delegació de competències, cal tenir en compte les
resolucions següents: Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 17 de febrer de 2012 per la qual
es deleguen competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 37, de 10 de març); Resolució de la
consellera d’Interior, de 31 de març de 2008, de delegació de competències en matèria de personal estatutari
en el conseller de Salut i Consum i en el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 47,
de 8 d’abril), modificada per la Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 10 de març de 2015
(BOIB núm. 41, de 24 de març); Resolució del conseller de Salut i Consum de 9 d’abril de 2008 de delegació de
competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm.
48, de 10 d’abril), i Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 d’abril de 2008, de
delegació de competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en el secretari
general del Servei de Salut i en els gerents d’atenció especialitzada i d’atenció primària dels diferents centres i
establiments que l’integren (BOIB núm. 48, de 10 d’abril), ambdues modificades per la Resolució del conseller
de Salut de 2 de març de 2015 (BOIB núm. 34, de 10 de març).

Actualització 2
§2

pàg. 88

Data 10/08/2017
Article 15.2 d

Modificació de la nota al peu per la Llei 18/2016.

d) Desenvolupar programes temporals que responen a necessitats no permanents de
l’administració.15
(...)

3. El sistema de concurs oposició consisteix a dur a terme, com a parts del procediment
de selecció, una fase d’oposició i una de concurs. La puntuació que es pugui obtenir en la
fase de concurs no dispensa en cap cas de la necessitat de superar les proves selectives de la
fase d’oposició.
4. El sistema de concurs, que té caràcter excepcional, consisteix a qualificar els mèrits
al·legats i acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem inclòs en la convocatòria.

_______________________
15

Pel que fa als nomenaments i contractacions de personal temporal durant l’any 2017, vid. art. 19 de la Llei
18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2017 (BOIB núm. 164, de 31 de desembre).

Actualització 2
§2

pàg. 96

Data 10/08/2017
Article 47

Es modifica la nota al peu.

_______________________
41

Actualització 2
§2

pàg. 92

Data 10/08/2017
Article 30

Es dota de contingut la lletra d per la Llei 4/2016 i es
modifica la nota 26 de la lletra d.

Article 30. Contingut de les relacions de llocs de feina
Les relacions de lloc de feina de personal funcionari i de personal laboral han d’incloure,
com a mínim, les dades següents respecte de cadascun dels llocs:
a) Unitat orgànica d’adscripció.
b) Denominació, característiques essencials i sistema de provisió.
c) Requisits objectius exigits per ocupar-lo.
d) Nivell exigit de coneixement de la llengua catalana, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.27
(...)
_______________________
27

Cal tenir en compte que els requisits de coneixements de llengua catalana del personal funcionari i laboral i
del personal estatutari i laboral del Servei de Salut fins que no es dugui a terme el desenvolupament
reglamentari previst en els art. 30 d i 50.1 f són, respectivament, els que estableixen les DT 1a i 2a de la Llei
4/2016, de 6 d’abril, esmentada en la nota 1. Pel que fa a l’exigència de coneixement de llengua catalana del
grup B, vid. DT 3a de la Llei 4/2016, de 6 d’abril.

Actualització 2
§2

pàg. 96

Data 10/08/2017
Article 45

Es modifica l’apartat 2 per la Llei 4/2016.

Article 45. Sistemes de selecció
1. L’accés als cossos, a les escales i a les especialitats funcionarials o a les categories
professionals de personal laboral fix s’ha de dur a terme mitjançant els sistemes d’oposició,
concurs oposició o concurs.
2. El sistema d’oposició consisteix a dur a terme una o més proves de capacitat per
determinar l’aptitud dels aspirants.

Vid. art. 70 TREBEP (§1). Cal tenir en compte que aquesta previsió està afectada per l’art. 20 de la Llei
48/2015, de 29 d’octubre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2016 (BOE núm. 260, de 30 d’octubre)
i per l’art. 18 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, que limiten les places que poden
ser objecte d’oferta pública d’ocupació.

Actualització 2
§2

pàg. 98

Data 10/08/2017
Article 50

S’afegeix la lletra f per la Llei 4/2016 i es modifica la
nota 46 de la lletra f.

b) Tenir l’edat mínima establerta en la legislació bàsica estatal44 i no excedir l’edat que, si
escau, estableixi la normativa corresponent.
c) Tenir la titulació acadèmica que es requereixi en cada cas o estar en condició
d’obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de
participació.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a
l’exercici de les funcions corresponents.
e) No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, de cap administració o
ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de
funcions públiques.
f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana que es determini reglamentàriament,
respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d’exigència i les
funcions corresponents.46
2. Cada convocatòria pot establir requisits específics d’accés, sempre que es formulin de
manera abstracta i general i tenguin una relació objectiva i proporcionada amb les funcions
corresponents.
_______________________
46

Cal tenir en compte que els requisits de coneixements de llengua catalana del personal funcionari i laboral i
del personal estatutari i laboral del Servei de Salut fins que no es dugui a terme el desenvolupament
reglamentari previst en els art. 30 d i 50.1 f són, respectivament, els que estableixen les DT 1a i 2a de la Llei
4/2016, de 6 d’abril, esmentada en la nota 1. Pel que fa a l’exigència de coneixement de llengua catalana del
grup B, vid. DT 3a de la Llei 4/2016, de 6 d’abril.

Actualització 2
§2

pàg. 100

Data 10/08/2017
Article 60

Es modifica la nota al peu.

_______________________
56

§2

pàg. 101

Data 26/06/2018
Article 62

Apartat 2 modificat per la Llei 6/2018.

Article 62. Carrera professional
1. La carrera professional del personal funcionari consisteix en la progressió en el si de
l’administració d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
2. La carrera professional del personal funcionari es fa efectiva a través de la carrera
professional horitzontal, de la consolidació del grau personal, de la promoció interna i de la
mobilitat.55
_______________________
55

Vid. Decret 33/1994, de 28 de març (§11).

Actualització 4
§2

pàg. 101

Data 26/06/2018
Article 62 bis

§2

pàg. 101

Data 10/08/2017
Article 65

Es modifica la nota al peu de l’art. 65.1.

_______________________

Vid. art. 67 i DA 5a TREBEP (§1). Vid., també, art. 9 del DL 5/2012, d’1 de juny (§4).

Actualització 4

Actualització 2

Article afegit per la Llei 6/2018.

Article 62 bis. Carrera professional horitzontal
1. La carrera professional horitzontal consisteix en la progressió de nivell o esglaó, sense
necessitat de canviar de lloc de feina com a conseqüència de la valoració de l’acompliment i
l’actuació professional, de la qualitat dels treballs realitzats i els coneixements adquirits i
transferits. L’efectivitat definitiva del sistema de carrera horitzontal requereix, en tot cas, la
implantació prèvia de sistemes d’avaluació de l’acompliment.
2. La carrera professional horitzontal s’estructura en nivells o esglaons consecutius,
denominats nivells de carrera, que podran ser diferents per a cada grup o subgrup, i en
cadascun dels quals el personal funcionari ha de romandre un període de temps mínim per
adquirir les competències necessàries per poder accedir al nivell de l’esglaó superior.
3. La carrera professional horitzontal s’inicia des de la presa de possessió com a personal
funcionari de carrera. Així, la persona funcionària inicia la carrera en el nivell d’entrada
després del procés selectiu, que ha de tenir la consideració de mínim i no pot ser retribuït.
Una vegada adquirit el nivell mínim, la progressió en la carrera té caràcter voluntari.
4. El sistema de carrera professional horitzontal s’ha de desenvolupar
reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals.
5. Els efectes en la carrera professional horitzontal pels canvis de cos, escala, especialitat
o categoria professional d’origen a grups de titulació superior s’han de determinar
reglamentàriament, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals.

56

Vid. DA 9a TREBEP (§1).

Actualització 2
§2

pàg. 103

Data 10/08/2017
Article 71

Se suprimeix l’apartat 6 per la Llei 4/2016 i
()
s’introdueix una nova nota

Article 71. Formació i perfeccionament del personal57
1. L’administració garanteix la formació i el perfeccionament del seu personal com a
instrument essencial per a la millora de la prestació dels serveis públics.
2. Els plans de formació han d’incloure accions destinades a promoure la igualtat entre
homes i dones, així com cursos específics destinats a la formació i al perfeccionament del
personal que exerceix funcions directives, d’acord amb les condicions i els requisits que es
determinin reglamentàriament.
3. Els cursos de formació i perfeccionament es poden establir amb caràcter voluntari o
obligatori. En ambdós casos, els efectes de la participació i la superació dels cursos s’han de
determinar reglamentàriament.
4. La relació de llocs de feina pot establir com a requisit d’ocupació dels llocs la
superació de determinats cursos.
5. L’accés als cursos de formació es regeix pels principis d’igualtat, objectivitat i mèrit.
6. Suprimit59
_______________________
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Vid. art. 18.2 TREBEP (§1).
Vid. art. 14 g TREBEP (§1) i Decret 191/1996, de 25 d’octubre (§25).
59
Apartat suprimit per la Llei 4/2016, de 6 d’abril, esmentada en la nota 1.
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()

Cal tenir en compte que la supressió i/o introducció de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors.

a)

Actualització 2
§2

pàg. 106

Data 10/08/2017
Article 80

Lletra b de l’apartat 1 modificada per la Llei 4/2016.

Article 80. Convocatòries de provisió
1. Les convocatòries, tant de concurs com de lliure designació, han d’incloure com a
mínim:
a) La denominació, el nivell i l’illa de destinació del lloc de feina.
b) Els requisits exigits per ocupar-lo, inclòs el nivell de coneixement de llengua catalana,
si escau.
c) El barem de puntuació dels mèrits en el cas del concurs i el barem de puntuació de
les capacitats, els coneixements o les aptituds quan el concurs sigui específic.
(...)

Actualització 2
§2

pàg. 107

Data 10/08/2017
Article 82

Apartat 2 modificat per la Llei 4/2016.

Article 82. Comissió de serveis ordinària voluntària69
1. Quan un lloc de feina quedi vacant de forma temporal o definitiva, es pot ocupar en
comissió de serveis ordinària de caràcter voluntari amb personal funcionari de carrera del
mateix cos, escala o especialitat que compleixi els requisits que s’estableixen en la relació de
llocs de feina per ocupar-lo.
2. En cas que la provisió del lloc sigui inajornable i no hi hagi personal funcionari de
carrera del mateix cos, escala o especialitat, es pot ocupar amb personal funcionari de carrera
pertanyent al mateix subgrup o a la mateixa agrupació professional sempre que tengui la
titulació requerida.
(...)

Actualització 2
§2

pàg. 107
i 108

Data 10/08/2017
Article 82 bis

Article modificat per la Llei 4/2016.
Nota al peu modificada.

Article 82 bis. Nomenament provisional en un grup o subgrup superior 67
1. El personal funcionari de carrera pot ocupar un lloc de treball de la mateixa
administració, adscrit a un cos, una escala o una especialitat de grup o subgrup superior al
qual pertanyi, d’acord amb el procediment que es prevegi reglamentàriament, i amb la
designació prèvia com a funcionari interí del cos corresponent, mitjançant el nomenament
provisional en un grup o subgrup superior, quan el lloc estigui vacant de manera temporal o
definitiva perquè no s’ha pogut proveir mitjançant una convocatòria de comissió de serveis
ordinària voluntària prevista en els apartats 1 i 2 de l’article 82 i sigui urgent que es proveeixi.
2. Per poder accedir al nomenament provisional en un grup o subgrup superior, el
personal funcionari ha d’acreditar els requisits següents:

Requisits generals:
1r.Tenir la titulació exigida per accedir al cos, l’escala o l’especialitat a què està
adscrit el lloc.
2n.Complir els requisits establerts, si escau, en la relació de llocs de treball.
3r.Tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei actiu com a personal funcionari
de carrera en el grup, el subgrup o l’agrupació d’origen.
b) Requisits específics:
1r.Per al nomenament provisional en llocs de treball del subgrup A1: ser personal
funcionari de carrera d’un cos, una escala o una especialitat del subgrup A2 o del
C1, sempre que siguin de la mateixa naturalesa, generals o especials.
2n.Per al nomenament provisional en llocs de treball del subgrup A2: ser personal
funcionari de carrera d’un cos, una escala o una especialitat del subgrup C1 o C2,
sempre que siguin de la mateixa naturalesa, generals o especials.
3r.Per al nomenament provisional en llocs de treball del subgrup C1: ser personal
funcionari de carrera d’un cos, una escala o una especialitat del subgrup C2 o d’un
cos que pertanyi a una agrupació professional, sempre que siguin de la mateixa
naturalesa, generals o especials.
4t.Per al nomenament provisional en llocs de treball del subgrup C2: ser personal
funcionari de carrera d’un cos que pertanyi a una agrupació professional, sempre
que siguin de la mateixa naturalesa, generals o especials.
3. En cap cas no es pot dur a terme, pel sistema de nomenament provisional, la
cobertura de llocs de treball de direccions orgàniques o de llocs singularitzats amb un nivell
igual o superior a 26 la forma de provisió dels quals sigui la lliure designació.
4. En el cas de llocs de treball adscrits a dos o més grups o subgrups, el nomenament
provisional només es pot fer en el grup o subgrup inferior.
5. Aquest procediment és preferent al nomenament per comissió de serveis forçosa o al
nomenament de personal funcionari interí diferent del que preveu aquest article.
6. La selecció del personal funcionari de carrera que pot ser objecte de nomenament
provisional en un grup o subgrup superior s’ha de dur a terme, llevat dels casos en què,
excepcionalment i de manera motivada, el reglament pugui preveure que es faci mitjançant
una convocatòria específica, mitjançant un sistema de borses o llistes, que, garantint els
principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, facin possible l’agilitat necessària en la
selecció, de conformitat amb la valoració dels mèrits del barem de la convocatòria.
7. L’òrgan competent per convocar i resoldre el procediment per integrar cadascuna de
les borses que es constitueixen amb el personal funcionari de carrera és el conseller o la
consellera amb competències en matèria de funció pública. La gestió concreta per cobrir els
llocs de treball i per fer el nomenament com a personal funcionari interí correspon a la
direcció general competent en matèria de funció pública.
8. Durant el temps que duri el nomenament provisional en un grup o subgrup superior,
la persona interessada queda en la situació d’excedència voluntària que regula l’article 103 bis.
Igualment, durant aquest temps, la persona interessada ha de percebre les retribucions
corresponents al lloc efectivament exercit, i aquest temps computa a l’efecte de la meritació
de triennis en el cos o l’escala a què pertanyi el lloc.
9. A aquest nomenament provisional s’hi ha d’aplicar de manera supletòria el règim
general del personal funcionari interí.
_______________________
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Ídem nota anterior. Cal tenir en compte que mitjançant aquest Acord es va preveure una nova situació
d’excedència voluntària per nomenament provisional en un grup o subgrup superior, amb la incorporació d’un
nou article, el 103 bis.

Actualització 2
§2

pàg. 115

Data 10/08/2017
Article 96

S’afegeix l’apartat 3 per la Llei 4/2016 i se suprimeix
()
la nota 72 de l’apartat 3.

Article 96. Condicions i efectes de la mobilitat interadministrativa
1. El personal funcionari d’altres administracions únicament pot participar en els
procediments de provisió dels llocs de feina de l’administració autonòmica que tenguin
establerta aquesta possibilitat en la relació de llocs de feina.
2. El personal funcionari procedent d’altres administracions públiques que obtengui
destinació en un lloc de feina de l’administració autonòmica es regeix per la legislació en
matèria de funció pública d’aquesta comunitat autònoma.
3. El personal funcionari a què es refereix l’apartat anterior que no pugui acreditar el
nivell mínim exigit de coneixement de la llengua catalana queda obligat a assolir-lo i
acreditar-lo en els termes que s’estableixin reglamentàriament.
()

Cal tenir en compte que la supressió i/o introducció de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors.

Actualització 4
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pàg. 117

Data 26/06/2018
Article 99

Apartat 3 afegit per la Llei 6/2018.

Article 99. Serveis especials74
(...)
3. El personal funcionari interí pot gaudir també de la situació de serveis especials, si bé la
reserva del lloc de feina es mantindrà únicament mentre aquest lloc no es proveeixi
reglamentàriament.

Actualització 2
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pàg. 118

Data 10/08/2017
Article 103 bis

Article afegit per la Llei 4/2016.

Article 103 bis. Excedència voluntària per nomenament provisional en un grup o
subgrup superior
S’ha de declarar en situació d’excedència voluntària per nomenament provisional en un
grup o subgrup superior el personal funcionari de carrera quan ocupi, com a personal
funcionari interí, un lloc de treball de la mateixa administració que estigui adscrit a un cos,
una escala o una especialitat superior al qual pertanyi. El període de permanència en aquesta
situació dóna dret a la reserva del lloc de treball d’origen del qual sigui titular.

Actualització 4
§2

pàg. 119

Data 26/06/2018
Article 105

Apartat 2 modificat per la Llei 6/2018.

Article 105. Excedència voluntària per cura de familiars
(...)
2. El període de permanència en aquesta situació dóna dret a la reserva del lloc de feina i
és computable als efectes de triennis, de consolidació de grau personal i de carrera. A l’efecte
de drets passius o de la Seguretat Social, cal ajustar-se al que disposa la legislació estatal.
(...)

Actualització 4
§2

pàg. 119

Data 26/06/2018
Article 106

Apartat 3 modificat per la Llei 6/2018. Apartat 4
afegit per la Llei 6/2018.

Article 106. Excedència voluntària per a les víctimes de violència
(...)
3. El període de permanència en aquesta situació dóna dret a la reserva del lloc de feina i
és computable als efectes de triennis, de consolidació de grau personal i de carrera. A l’efecte
de drets passius o de la Seguretat Social, cal ajustar-se al que disposa la legislació estatal.79
4. El personal funcionari interí pot gaudir d’aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de
feina es mantindrà únicament mentre aquest lloc no es proveeixi reglamentàriament.
_______________________
(...)
79
Vid. art. 89.5 TREBEP (§1).

Actualització 2
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pàg. 120

Data 10/08/2017
Article 113

Es modifica l’apartat 2 per la Llei 4/2016.

Article 113. El reingrés al servei actiu
1. El reingrés al servei actiu del personal funcionari que no té reserva de lloc de feina
s’efectua ordinàriament mitjançant la participació en les convocatòries de provisió.
2. El reingrés pot efectuar-se per l’adjudicació d’un lloc de treball amb caràcter
provisional, condicionada a les necessitats del servei, sempre que la persona interessada
compleixi els requisits d’ocupació del lloc en els termes que s’estableixin reglamentàriament.
3. El reingrés s’ha de dur a terme respectant l’ordre de prelació següent:
(...)

Actualització 2
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pàg. 124

Data 10/08/2017
Article 121

Es modifica l’apartat 3 per la Llei 18/2016 i se
()
suprimeix la nota 108 de la lletra c de l’apartat 3.

(...)
3. Són retribucions complementàries:108
a) El complement de destinació, que retribueix la progressió assolida pel personal
funcionari mitjançant l’adquisició i la consolidació del grau personal o per l’ocupació
de llocs de feina de nivell superior.
b) El complement de carrera, que retribueix la progressió assolida pel funcionari dins
del sistema de carrera administrativa.
c) El complement específic, que retribueix l’especial dificultat tècnica, la responsabilitat,
la dedicació o la incompatibilitat que concorren en determinats llocs de feina, o les
condicions especials en què s’exerceixen les funcions.
d) El complement de productivitat, que retribueix el grau d’interès, iniciativa o esforç
amb què el funcionari desenvolupa la feina i el rendiment o els resultats obtinguts en
l’avaluació de l’acompliment.
e) Les gratificacions, que retribueixen els serveis extraordinaris prestats fora de l’horari
o la jornada habitual de treball.
(...)

Actualització 1
§2

m)
n)
o)
p)

pàg. 130

Data 27/10/2015
Article 138

Supressió de les lletres o i p per la Llei 8/2015.
()
Introducció d’una nova nota

comprès des del primer dia fins al darrer de cadascun dels dotze mesos que integren
l’any.
La comissió de la tercera falta injustificada d’assistència en un període de tres mesos,
quan les dues anteriors hagin estat objecte de sanció per falta lleu.
Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d’horaris o a
impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada de treball.
Suprimida119
Suprimida

_______________________
119

Lletres o i p suprimides per la Llei 8/2015, de 16 d’octubre, esmentada en la nota 1.

(...)
()

Cal tenir en compte que la introducció i/o supressió de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors.

()

Cal tenir en compte que la supressió i/o introducció de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors.
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Actualització 2
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pàg. 125

Data 10/08/2017
Article 124

Lletra g de l’apartat 1 modificada per la Llei 4/2016.

Article 124. Deures del personal funcionari al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma
1. El personal funcionari al servei de l’Administració de la comunitat autònoma està
obligat a:
(...)
g) Conèixer les llengües oficials al nivell que es determini reglamentàriament, i facilitar
als ciutadans i a les ciutadanes l’exercici del dret d’utilitzar-les en les relacions amb
l’administració autonòmica.
(...)

pàg. 130

Data 27/10/2015
Article 139

Supressió de les lletres f, g i h per la Llei 8/2015.
()
Introducció d’una nova nota

Article 139. Faltes lleus120
Són faltes lleus:
(...)
f) Suprimida120
g) Suprimida
h) Suprimida
_______________________
119
120

Vid. art. 95.4 TREBEP (§1).
Lletres f, g i h suprimides per la Llei 8/2015, de 16 d’octubre, esmentada en la nota 1.

(...)
()

Cal tenir en compte que la introducció i/o supressió de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors.

Actualització 4
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pàg. 132

Data 26/06/2018
Disposició
addicional segona

Es modifica el primer paràgraf per la Llei 1/2018.

Disposició addicional segona
El personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears que
presta serveis en el Consell Consultiu i en el Consell Econòmic i Social depèn orgànicament
del conseller competent en matèria de funció pública i funcionalment dels presidents
d’aquests òrgans.
(...)

Actualització 2
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pàg. 134
i 135

Data 10/08/2017
Disposició
addicional novena

DA modificada per la Llei 9/2016.

Disposició addicional novena
1. Se suprimeix el dret a la percepció del complement retributiu regulat a la disposició
addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, prèvia a l’entrada en vigor de la present llei, i, abans, a l’article
30 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública; a l’article 18 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública; a l’article 12.5 de la Llei 6/1992, de 22 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1993; i a l’article 8.4
de la Llei 11/1991, de 13 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per al 1992.
D’acord amb això, els empleats públics de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i el personal de les entitats integrants del sector públic autonòmic, inclòs el
dels consells insulars, el de les entitats locals, el de la Universitat de les Illes Balears i el dels
òrgans estatutaris que, de conformitat amb la legislació esmentada en el paràgraf anterior,
tenguin reconegut el dret a percebre el complement retributiu previst en aquesta legislació,
no l’han de percebre.
2. De conformitat amb el que estableix l’article 87.3 del text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, el que
disposa l’apartat anterior d’aquesta disposició també és aplicable als empleats públics de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i al personal de les entitats
integrants del sector públic autonòmic, inclòs el dels consells insulars, el de les entitats locals,
el de la Universitat de les Illes Balears subjecte a la legislació de la funció pública autonòmica,
i el dels òrgans estatutaris, que tenguin reconegut aquest complement retributiu amb
fonament en l’article 87.3 esmentat o en la legislació estatal prèvia en la matèria.

Actualització 4
§2

pàg. 137

Data 26/06/2018
Disposició
addicional dotzena

Es dota de contingut aquesta DA (que havia estat
suprimida per la Llei 4/2016) per la Llei 6/2018.

Disposició addicional dotzena. Carrera professional horitzontal a l’àmbit de
l’administració local
Tots els pactes o acords de les administracions locals de les Illes Balears relatius al
desenvolupament de la carrera professional horitzontal subscrits després de l’entrada en
vigor de l’EBEP que s’ajustin a les previsions de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es consideren plenament vàlids i
desplegaran els seus efectes a partir de la primera avaluació que tengui lloc de conformitat
amb els mecanismes d’avaluació de l’acompliment que aquests estableixin.
Fins que no tengui lloc la primera avaluació a què fa referència el paràgraf anterior
d’aquesta disposició, els pagaments efectuats o que s’efectuïn en el marc d’aquests pactes i
acords tendran la consideració de pagaments a compte del complement de carrera.

Actualització 4
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pàg. 138

Data 26/06/2018
Disposició
addicional tretzena

Es dota de contingut aquesta DA (que havia estat
suprimida per la Llei 4/2016) per la Llei 6/2018.

Disposició addicional tretzena. Selecció, nomenament i cessament de personal
funcionari docent interí
1. El personal funcionari docent interí s’ha de seleccionar mitjançant convocatòries, que
han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i també han d’obeir a
criteris de celeritat i eficiència.
2. Les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari docent interí són les
següents:
a) Ocupar llocs de feina vacants que corresponen a personal funcionari docent.
b) Substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de
llicència, quan la durada d’aquesta llicència ho requereixi.
c) Substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent quan les necessitats
del servei ho requereixin. En aquest supòsit, l’administració pot establir que la relació
funcionarial interina sigui a temps parcial.
d) Desenvolupar programes temporals que responen a necessitats no permanents de
l’administració.
e) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment de
l’activitat.
3. El personal funcionari docent interí cessa per les causes següents:
a) Si es tracta de l’ocupació de llocs de feina vacants, quan el lloc de feina és ocupat
pels sistemes reglamentaris, quan el lloc se suprimeix de la relació de llocs de feina i
s’amortitza i, en tot cas, com a màxim, el 31 d’agost de cada any.
A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior tindran el mateix tractament que
l’ocupació de llocs de feina vacants els casos següents:

1r. Les substitucions previstes per a tot el curs escolar, sempre que el titular de la
plaça o aquell que l’ocupi provisionalment no s’hagi incorporat en arribar el 31
d’agost.
2n. L’ocupació de vacants sobrevingudes, que són aquelles adjudicades amb
posterioritat al 31 d’agost d’un any i abans del 15 de gener de l’any següent.
b) Si es tracta de substituir personal funcionari docent amb reserva del seu lloc de feina
o en situació de llicència, quan aquest s’hi reincorpora i, en tot cas, com a màxim,
fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues
extraordinàries i de les vacances.
c) Si es tracta de substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent interí,
quan aquest es reincorpora a la jornada completa i, en tot cas, com a màxim, fins al
30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i
de les vacances.
d) Si es tracta d’executar programes temporals, en la data en què aquests finalitzin i en
tot cas als dos anys.
Excepcionalment, quan la naturalesa del programa ho requereixi, es podrà autoritzar
una pròrroga d’un any, amb l’informe previ del Departament d’Inspecció Educativa.
e) Si es tracta de subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials
d’increment d’activitat, quan aquestes necessitats desapareixin i, en tot cas, quan
s’exhaureixi el termini màxim establert per la legislació bàsica estatal.
El personal funcionari docent interí cessa, així mateix, per renúncia o quan, com a
conseqüència d’un procediment disciplinari, s’imposa la sanció de revocació del nomenament
del personal funcionari interí.
4. A partir del curs 2017-2018, els funcionaris docents interins que hagin estat nomenats
per substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de
llicència, o per substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent, i que
acumulin cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari docent interí en un mateix
curs escolar, tenen dret a una indemnització a un tant alçat equivalent a les retribucions
corresponents a una mensualitat en el moment en què cessin d’acord amb el que preveuen
les lletres b) i c) de l’apartat 3 d’aquesta disposició.

Actualització 4
§2

pàg. 138

Data 26/06/2018
Disposició
addicional catorzena

S’afegeix aquesta DA per la Llei 6/2018.

Disposició addicional catorzena. Capacitació lingüística per al reingrés en adscripció
provisional del personal funcionari de carrera
Per al reingrés en adscripció provisional, el personal funcionari de carrera que no té
reserva d’un lloc de feina, previst a l’article 113.2 d’aquesta llei, haurà d’acreditar el nivell de
coneixement de la llengua catalana exigit en el moment de l’ingrés en el cos, escala o
especialitat en el qual reingressa.

Actualització 4
§2

pàg. 138

Data 26/06/2018
Disposició transitòria
cinquena

Aquesta disposició, que havia estat afegida per la Llei
18/2016, ha estat modificada per la Llei 6/2018.

Disposició transitòria cinquena. Accés extraordinari al primer nivell de carrera
horitzontal i pagaments a compte
1. Amb caràcter general, els efectes inherents a l’establiment del sistema ordinari de
carrera horitzontal s’han de produir a partir de la primera avaluació que tengui lloc de
conformitat amb els mecanismes d’avaluació de l’acompliment corresponents.
2. Això no obstant, els enquadraments inicials en els nivells de carrera que resulten de
l’aplicació dels pactes i acords a què es refereixen els articles 22, segon paràgraf, i 23.5, segon
paràgraf, de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015; l’article 26.5 de la Llei 12/2015, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2016; l’article 23 i la disposició addicional tercera de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017; i l’article
23 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2018; o dels pactes o acords a què es refereix la disposició
addicional dotzena de la present llei per al personal de les administracions locals, determinen,
amb plens efectes, l’accés directe del personal enquadrat als nivells de carrera corresponents.
3. Fins que no tengui lloc la primera avaluació a què fa referència l’apartat 1 d’aquesta
disposició, els pagaments efectuats o que s’efectuïn en el marc dels pactes i acords a què es
refereix l’apartat 2 anterior tenen la consideració de pagaments a compte del complement de
carrera que preveu l’article 121.3.b) d’aquesta llei.
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pàg. 138

Data 26/06/2018
Disposició transitòria
sisena

Disposició afegida per la Llei 6/2018.

Disposició transitòria sisena. Accés directe al primer nivell de carrera horitzontal per
al personal interí
El personal funcionari interí que tengui aquesta condició abans del 20 de novembre de
2015 i amb posterioritat accedeixi a qualsevol escala o cos de personal funcionari de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per haver superat les proves
selectives corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017,
i que acrediti haver prestat cinc anys de serveis de manera ininterrompuda a l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, podrà ser enquadrat en el nivell I de carrera
professional horitzontal.
En el supòsit de serveis prestats en diferents grups de titulació es computaran de forma
ponderada. A l’efecte de determinar el nombre de dies de serveis prestats, s’aplicaran els
criteris de ponderació de les taules contingudes a la disposició transitòria primera de l’Acord
del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè
Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, mitjançant els
quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l’Acord del Consell del Govern de
24 d’octubre de 2008 que ratifica l’Acord entre l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO,
mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a
l’adopció d’acords en matèria de funció pública, en l’àmbit de la mesa sectorial de serveis
generals i del personal laboral.

§3
LLEI 2/2007, DE 16 DE MARÇ, DE COSSOS I ESCALES
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS
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pàg. 156

Data 14/01/2017
Disposició transitòria
segona

Correcció d’errada.

Disposició transitòria segona. Agrupació dels cossos11
1. Fins que la normativa bàsica estatal estableixi una altra agrupació, els cossos de
l’administració autonòmica s’agrupen:
(...)
_______________________
11

La normativa bàsica estatal ja ha dut a terme la nova agrupació. Vid. art. 76, DA 6a i DT 3a TREBEP (§1). Vid.,
també, art. 22 LFPCAIB (§2).

§4

Actualització 2

DECRET LLEI 5/2012, D’1 DE JUNY, DE MESURES URGENTS
EN MATÈRIA DE PERSONAL I ADMINISTRATIVES
PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC DEL SECTOR PÚBLIC
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
I D’ALTRES INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES
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pàg. 157

Data 10/08/2017
Nota al peu 1

S’inclou la referència a les lleis 12/2015, 9/2016 i
18/2016 i a l’Acord del Consell de Govern de 23 de
setembre de 2016.

_______________________

§4

pàg. 161

Data 10/08/2017
Article 6

Modificació de la nota al peu per l’afectació de
l’article per la Llei 18/2016.

Article 6. Suspensió de la concessió dels complements retributius lligats a
productivitat i rendiment i a la realització de serveis extraordinaris fora de la jornada
habitual5
1. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2014 la concessió dels complements destinats a
retribuir la productivitat, el rendiment, l’acompliment d’objectius o qualsevol altre concepte
de naturalesa similar.
(...)
_______________________
5

Article afectat per l’art. 21 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, que perllonga
aquestes suspensions fins al 31 de desembre de 2017.

1

Validat per la Resolució del Parlament de les Illes Balears, de 19 de juny de 2012 (BOIB núm. 91, de 23 de juny).
Aquest DL ha estat modificat per les disposicions següents: DL 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el DL
5/2012, d’1 de juny (§4), i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat (BOIB núm. 129, d’1 de setembre); Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013 (BOIB núm. 195, de 29 de desembre); Llei 8/2013, de 23 de
desembre, de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014 (BOIB núm. 181, de 31 de
desembre); Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2015 (BOIB núm. 178, de 30 de desembre); Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (BOIB núm. 189, de 30 de desembre); Llei
9/2016, de 13 de juny, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 16 de juny), i Llei 18/2016, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 (BOIB núm. 164,
de 31 de desembre).
Aquest DL també es va veure afectat per l’Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 mitjançant
el qual es va aixecar la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social
relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei
5/2012 (BOIB núm. 122, de 24 de setembre).
D’acord amb la DA 9a de l’esmentada Llei 8/2013, de 23 desembre «Totes les referències a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i al vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació que es contenen en el Decret Llei 5/2012, d’1 de juny [...] s’han d’entendre fetes, respectivament, a la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts i al conseller d’Hisenda i Pressuposts.»
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pàg. 162

Data 10/08/2017
Article 8

Modificació de la nota al peu per l’afectació de
l’article, en darrer terme, per la Llei 18/2016.

Article 8. Suspensió de determinades prestacions d’acció social 8
Se suspenen fins al 31 de desembre de 2014 les convocatòries i les concessions de
prestacions i ajuts en concepte d’acció social, llevat de les següents:9
a) Ajuts per fills menors de divuit anys.
b) Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat.
_______________________
8

Vid. DT 1a d’aquest DL.
Article afectat per l’art. 25 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, que perllonga la
suspensió fins al 31 de desembre de 2017 i afegeix les tres excepcions següents: «c) Ajuts per a estudis al
personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills; d) Ajuts en compensació de despeses derivades
d’assistència sanitària, i e) Les bestretes de retribucions ordinàries i extraordinàries.». No obstant això,
l’apartat 2 d’aquest art. 25 permet que durant el 2017 i per mitjà d’un acord del Consell de Govern es puguin
aixecar les suspensions relatives a altres prestacions i ajuts, en el marc del pla economicofinancer vigent i en
funció de les disponibilitats pressupostàries de l’exercici. També cal tenir en compte que el punt primer de
l’Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016, esmentat en la nota 1, va disposar: «Aixecar la
suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les
bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012, d’1 de
juny [...]».
9
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Data 10/08/2017
Article 9

Article modificat per la Llei 9/2016.

Article 9. Suspensió de la prolongació de la permanència en el servei actiu
1. D’acord amb l’article 67.3 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, només es pot autoritzar la prolongació
en la permanència en el servei actiu en els supòsits següents:
a) En tot cas, quan la persona interessada no hagi complert el període mínim de
cotització per causar dret a la pensió de jubilació, i pel temps indispensable per
completar aquest període.
b) En el cas de personal docent, quan sigui necessari per acabar el curs escolar, i pel
temps indispensable per a això.
c) En els casos que regula el Pla d’ordenació de recursos humans a què fa referència
l’article 26.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal
estatutari.
d) Quan, com a conseqüència de la jubilació forçosa de la persona interessada, la
prestació de determinats serveis essencials pugui resultar afectada per la manca o la
insuficiència de professionals.
2. En els casos a què es refereixen les lletres a), b) i d) de l’apartat anterior, la concessió
de l’autorització s’ha de fer pel termini indispensable corresponent, a sol·licitud de la persona
interessada, presentada amb una antelació mínima de dos mesos abans de la data de jubilació.
Així mateix, en el cas a què es refereix la lletra d) de l’apartat anterior, la sol·licitud de
prolongació del servei haurà d’anar acompanyada d’un informe de la Secretaria General o
òrgan equivalent en matèria de personal on la persona sol·licitant presti els seus serveis, en el
qual s’acrediti de manera fefaent la circumstància justificativa de la necessitat de la
prolongació del servei; i d’un informe favorable de la Comissió de Personal de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
3. En els supòsits de les lletres c) i d) de l’apartat 1 anterior, les autoritzacions de
prolongació de la permanència en el sector actiu estaran condicionades a la certificació, per
part dels serveis de prevenció on la persona interessada presti serveis, de la capacitat
funcional necessària per al compliment de les tasques i funcions pròpies del lloc de treball
que s’ocupa.
4. Es mantenen les autoritzacions de prolongació en el servei actiu vigents a l’entrada en
vigor d’aquest decret llei, que s’han d’entendre concedides per anualitats a comptar des de la
data de jubilació o, en cas de personal docent, fins a la finalització del curs escolar. A partir
de l’entrada en vigor d’aquest decret llei, i una vegada acabada l’anualitat o el curs escolar
corresponent, aquestes autoritzacions només es poden prorrogar en els casos i de la manera
que s’indiquen en els apartats 1.a) i 2 d’aquest article.
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pàg. 164

Data 10/08/2017
Article 11

Es modifica la lletra k), s’afegeix la lletra m) i
s’afegeixen dos darrers paràgrafs per la Llei 18/2016.
Es modifica el contingut de la nota 11.

(...)
k) Per assumptes particulars, sis dies.11
l) Per matrimoni, quinze dies.
m) Per raó de l’estat de gestació de les empleades públiques, a partir del primer dia de la
setmana trenta-set d’embaràs o, en cas de gestació múltiple, a partir del primer dia de
la setmana trenta-cinc d’embaràs.
Així mateix, i d’acord amb el que preveuen les disposicions addicionals tretzena i
catorzena de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, els empleats públics inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest decret llei poden
gaudir fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars quan compleixin el sisè
trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni que es compleixi
a partir del vuitè trienni, i també fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances en
funció del temps de serveis prestats que s’estableixi.
Correspon al Consell de Govern i als òrgans competents de les entitats instrumentals del
sector públic autonòmic, amb la negociació prèvia amb els representants sindicals que
pertoqui en cada cas, i en el marc del pla economicofinancer vigent i les disponibilitats
pressupostàries, establir els dies addicionals de permís per assumptes particulars i els dies
addicionals de vacances a què es refereix el paràgraf anterior, la qual cosa es pot fer de
manera progressiva, a partir de l’any 2017 i fins a l’any 2019, segons el calendari que, amb
aquesta finalitat, es fixi.
_______________________
(...)
11

La nova redacció donada a aquesta lletra per la DF 11a.1 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre i,
posteriorment, per DF 10a.1 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, ambdues esmentades en la nota 1, ha
omès la referència «amb l’excepció del personal docent no universitari».
(...)
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Data 10/08/2017
Articles 12, 13, 14
15, 16 i 17

Notes modificades per la Llei 18/2016.

Article 12. Reducció voluntària de jornada13
(...)
Article 13. Suspensió dels conceptes retributius relatius a la carrera professional del
personal funcionari i laboral14
(...)
Article 14. Suspensió dels conceptes retributius relatius a l’homogeneïtzació dels
complements específics del personal funcionari i laboral 15
(...)
Article 15. Excedència voluntària especial16
(...)
Article 16. Llicència especial per a assumptes propis 17
(...)
Article 17. Suspensió temporal del pagament de determinats complements
retributius18
(...)
__________________
13

Article afectat per l’art. 26 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, que perllonga
aquest termini per al personal funcionari i laboral fix de serveis generals fins al 31 de desembre de 2017.
14
La Llei 12/2015, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, va perllongar la suspensió —però n’excepcionà
determinats acords— fins al 31 de desembre de 2016. Actualment, pel que fa a l’import de les retribucions
corresponents a la carrera administrativa o professional i als sexennis, vid. art. 23 de la Llei 18/2016, de 29 de
desembre, també esmentada en la nota 1.
15
Article afectat, pel que fa a l’homogeneïtzació dels complements específics, per l’art. 24 de la Llei 18/2016,
de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, que perllonga la suspensió fins al 31 de desembre de 2017.
16
Article afectat per l’art. 28 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, que perllonga
aquest termini per al personal funcionari i laboral fix, de serveis generals, i per al personal funcionari de carrera
docent no universitari fins al 31 de desembre de 2017.
17
Article afectat per l’art. 27 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, que perllonga
aquest termini per al personal funcionari i laboral fix, de serveis generals, fins al 31 de desembre de 2017.
18
Article afectat per l’art. 22 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, que perllonga la
suspensió fins al 31 de desembre de 2017.
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Data 10/08/2017
Article 18

S’afegeix un segon paràgraf per la Llei 18/2016.

Article 18. Extensió dels nomenaments de personal funcionari interí docent
A partir del curs 2012-2013 els nomenaments de personal funcionari interí docent s’han
d’estendre des de la data en què s’iniciï el servei fins a la data en què es reincorpori el titular
del lloc ocupat o aquell que l’ocupi provisionalment i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de
juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les
vacances.
Això no obstant, a partir del curs 2017-2018, en el marc del pla economicofinancer vigent
i en funció de les disponibilitats pressupostàries de cada exercici, el Consell de Govern,
mitjançant un acord, pot estendre el termini màxim d’aquests nomenaments, de conformitat
amb el que preveu l’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de
l’ensenyament públic de 30 de setembre de 2015, ratificat per la Mesa Sectorial d’Educació
dia 9 d’octubre de 2015.
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pàg. 167

Data 10/08/2017
Article 21

Article modificat per la Llei 12/2015.

Article 21. Substitució de personal docent
El nomenament de personal funcionari docent, en els centres públics docents, per
substituir transitòriament als professors titulars del lloc ocupat s’ha de fer de la manera que
estableixi, per mitjà d’un acord, el Consell de Govern.
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Data 10/08/2017
Article 24

Nota modificada per la Llei 18/2016.

Article 24. Reducció temporal de la quantia d’un concepte retributiu i suspensió dels
acords relatius a la carrera professional del personal al servei de la sanitat pública de
les Illes Balears19
___________________
19

Article afectat per l’art. 23 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre,, esmentada en la nota 1.
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Data 10/08/2017
Article 28

S’afegeix l’apartat 3 per la Llei 12/2015.

Article 28. Normes específiques aplicables als òrgans unipersonals i al personal
directiu professional
1. Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal laboral directiu
professional de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, com també dels
consorcis, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i dels òrgans unipersonals de
direcció distints del director general i del secretari general, i del personal laboral directiu
professional, del Servei de Salut de les Illes Balears, s’han de configurar de manera que la
seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la
consecució dels objectius de l’entitat i al compliment de determinats paràmetres.
En tot cas, la part fixa de la retribució anual que correspongui als òrgans unipersonals de
direcció i al personal directiu professional del Servei de Salut de les Illes Balears no pot
excedir de la retribució anual corresponent als directors generals de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Correspon a l’òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, al temps de l’aprovació
del pla anual d’actuació a què es refereix l’article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els criteris concrets
per a això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre d’altres criteris possibles, el
grau de compliment dels plans d’actuació anteriors i el resultat pressupostari, d’acord amb els
indicadors que s’estableixin.
2. En tot cas, les retribucions de tots els òrgans unipersonals de direcció i del personal
directiu professional de les entitats que integren el sector públic instrumental autonòmic
s’han d’incloure en la memòria anual de cada una d’aquestes entitats.
3. El personal estatutari que passi a ocupar càrrecs o llocs de treball del Servei de Salut
de les Illes Balears corresponents a òrgans unipersonals de direcció de l’estructura dels
serveis centrals i de l’estructura perifèrica o a òrgans de gestió del servei esmentat, té dret a
cobrar el complement de carrera que tengui consolidat en el moment de l’ocupació del nou
càrrec o lloc o el que se li reconegui posteriorment en els mateixos termes que siguin vigents
en cada exercici pressupostari per al personal estatutari al servei de la sanitat pública de les
Illes Balears.
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Data 10/08/2017
Disposició
addicional 2a

Apartat 2 modificat per la Llei 12/2015. Nota
modificada per la Llei 18/2016.

Disposició addicional segona. Finançament de les substitucions del professorat en
l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics 21
1. A partir del curs 2012-2013, en les situacions de suspensió de la relació laboral per
qualsevol de les causes legals que preveu l’article 45.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors, llevat de les causes que estableixen les lletres l) i m) de l’article esmentat, la
conselleria competent en matèria d’educació ha d’abonar les retribucions i les quotes de la
Seguretat Social que generi la contractació de substituts del professorat en l’àmbit de
l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, excepte les
retribucions i les quotes de la Seguretat Social corresponents als mesos de juliol i agost de
cada any.
2. Així mateix, la conselleria competent en matèria d’educació només finançarà les
substitucions del personal docent en l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o
parcialment amb fons públics de la manera que estableixi el Consell de Govern per mitjà
d’un acord. Mentre no s’aprovi aquest acord, s’ha d’aplicar l’article 4 del Reial decret llei
14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit
educatiu.
__________________
21

Disposició afectada per l’art. 29 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1.
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pàg. 172

Data 10/08/2017
Disposició
addicional 2a

Es modifica l’apartat 2 per la Llei 12/2015.

Disposició addicional segona. Finançament de les substitucions del professorat en
l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics 22
1. A partir del curs 2012-2013, en les situacions de suspensió de la relació laboral per
qualsevol de les causes legals que preveu l’article 45.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors, llevat de les causes que estableixen les lletres l) i m) de l’article esmentat, la
conselleria competent en matèria d’educació ha d’abonar les retribucions i les quotes de la
Seguretat Social que generi la contractació de substituts del professorat en l’àmbit de
l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, excepte les
retribucions i les quotes de la Seguretat Social corresponents als mesos de juliol i agost de
cada any.
2. Així mateix, la conselleria competent en matèria d’educació només finançarà les
substitucions del personal docent en l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o
parcialment amb fons públics de la manera que estableixi el Consell de Govern per mitjà
d’un acord. Mentre no s’aprovi aquest acord, s’ha d’aplicar l’article 4 del Reial Decret llei
14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit
educatiu.
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pàg. 172

Disposició
addicional 3a

S’elimina la nota 23.

()

Data 10/08/2017

§4

()

Cal tenir en compte que la introducció i/o supressió de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors
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pàg. 172

Data 10/08/2017
Disposició
addicional 4a

Nota modificada per la Llei 18/2016

Disposició addicional quarta. Finançament del complement de les prestacions de la
Seguretat Social per incapacitat temporal per contingències comunes en l’àmbit de
l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics 22
__________________
22

Ídem nota anterior.
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pàg. 174

Data 10/08/2017
Disposició
addicional 9a

Nota modificada per la Llei 18/2016.

Disposició addicional novena. Suspensió de convenis, pactes i acords24
__________________
24

Actualització 2

Disposició afectada per l’art. 24 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, esmentada en la nota 1, que
perllonga la suspensió fins al 31 de desembre de 2017.

pàg. 175

Data 10/08/2017
Disposició
addicional 17a

Es modifica l’apartat 1 per la Llei 18/2016.

Disposició addicional dissetena. Reducció voluntària del complement específic
1. El personal funcionari i laboral de serveis generals i el personal docent de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i també el personal laboral dels
ens del sector públic instrumental autonòmic, qualsevol que sigui el grup o el subgrup al qual
pertanyin, poden sol·licitar la reducció de l’import del complement específic o dels
complements que pertoquin en cada cas corresponents al lloc de treball que ocupin per tal
d’adequar l’import d’aquests complements al percentatge màxim a què es refereix l’article
16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
En el cas del personal funcionari docent no universitari, aquests complements són el
component general del complement específic anual i el component singular del complement
específic anual, llevat que una norma de rang legal de desplegament de l’article 16.1 de la Llei
53/1984 esmentada estableixi un altre règim per a aquest personal.
En el cas del personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic, aquests
complements són els que retribueixin en cada cas els conceptes prevists en l’apartat 2.3 de la
disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, o el complement o
els complements que estableixi una norma de rang legal en desplegament del que preveu
l’article 16.1 de la Llei 53/1984 esmentada.
2. La reducció de l’import del complement específic no suposa de manera automàtica
l’autorització de cap compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades a favor del sol·licitant,
el qual està obligat a sol·licitar el reconeixement exprés d’aquesta compatibilitat en els termes
que estableix l’article 14 de la Llei 53/1984.
(...)

Actualització 2

§5
DECRET 42/2012, DE 18 DE MAIG, PEL QUAL ES REGULA
EL CONSELL BALEAR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
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pàg. 184

Data 10/08/2017
Article 3

Modificació de la primera nota al peu de l’apartat 2
per la derogació de la Llei 7/2007.

Article 3. Règim jurídic
1. El Consell Balear de la Funció Pública disposa d’autonomia funcional i ha d’actuar
amb plena independència i objectivitat i amb submissió als principis establerts en l’article 3
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
2. El Consell s’ha de regir pel que s’estableix en la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic;4 la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears; pel règim jurídic de les normes contingudes en el
capítol V del títol II de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú;5 per aquest Decret i per les seves normes de funcionament intern. 6
__________________
(...)
4
La referència s’ha d’entendre feta al TREBEP (§1).
(...)

§5

pàg. 185

Data 10/08/2017
Article 6

Modificació de la nota al peu per les modificacions
de la Resolució de la consellera d’Interior de 31 de
març de 2008.

Article 6. El Ple del Consell Balear
1. El Ple del Consell Balear de la Funció Pública es compon dels membres següents:
 Presidència: la persona titular de la conselleria del Govern de les Illes Balears
competent en matèria de funció pública.
 Vicepresidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de
funció pública.
 Vocals:
a) El o la titular de la direcció general competent en matèria de pressupostos.
b) El o la titular de la direcció general competent en matèria de personal docent.
c) El o la titular de la direcció general competent en matèria de personal estatutari. 9
d) Tres representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears designats per la persona titular de la conselleria del Govern de les Illes
Balears competent en matèria de funció pública.
(...)
__________________
(...)
9
Vid. Resolució de la consellera d’Interior de 31 de març de 2008 de delegació de competències en matèria de
personal estatutari en el conseller de Salut i Consum i en el director general del Servei de Salut de les Illes
Balears (BOIB núm. 47, de 8 d’abril; correcció d’errades BOIB núm. 60, de 3 de maig), la qual ha estat
modificada per: la Resolució de la consellera d’Interior de 20 de març de 2009 per la qual es modifica la
Resolució de la consellera d’Interior de 10 d’abril de 2008 per la qual es deleguen competències en matèria de
gestió de personal i la Resolució de 31 de març de 2008 (BOIB núm. 46, de 31 de març); la Resolució del
conseller d’Administracions Públiques de 17 de febrer de 2012, per la qual es deleguen competències en
matèria de gestió de personal (BOIB núm. 37, de 10 de març), i la Resolució del conseller d’Administracions
Públiques de 10 de març de 2015 (BOIB núm. 41, de 24 de març).

§7
DECRET 91/1989, DE 5 D’OCTUBRE, DE CREACIÓ
DE LA INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
[DEROGAT]

Actualització 3
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pàg.
191-194

Data 27/11/2017
Disposició derogada

Aquest Decret ha estat derogat pel
()
Decret 52/2017.

Vegeu DECRET 52/2017, DE 24 DE NOVEMBRE, DE LA INSPECCIÓ
GENERAL DE QUALITAT, ORGANITZACIÓ I SERVEIS DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 144, de 25 de novembre)
( )

* Actualment, totes les referències fetes a peu de pàgina al Decret 91/1989, de 5 d’octubre, s’han d’entendre
fetes al Decret 52/2017, de 24 de novembre (§7).

§8
DECRET 91/2005, D’1 DE SETEMBRE, PEL QUAL
ES CREA LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE RETRIBUCIONS
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
[DEROGAT]
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pàg.
195-198

Data 14/01/2017
Disposició derogada

()

Aquest Decret ha estat derogat pel Decret 5/2017.

Vegeu DECRET 5/2017, DE 27 DE GENER, DE LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE
RETRIBUCIONS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 12, de 28 de gener)
( )

* Actualment, totes les referències fetes a peu de pàgina al Decret 91/2005, d’1 de setembre, s’han
d’entendre fetes al Decret 5/2017, de 27 de gener (§8).

§22
DECRET 54/2002, DE 12 D’ABRIL, PEL QUAL
ES REGULEN LES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
DE LES ILLES BALEARS
[DEROGAT]
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pàg.
381-399

Data 14/01/2017
Disposició derogada

Aquest Decret ha estat derogat pel Decret
16/2016.(*)

Vegeu DECRET 16/2016, DE 8 D’ABRIL, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT CONSOLIDAT
DEL DECRET PEL QUAL ES REGULEN LES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI DEL
PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 45, de 9 d’abril)
( )

* Actualment, totes les referències fetes a peu de pàgina al Decret 54/2002, de 12 d’abril, s’han d’entendre
fetes al Decret 16/2016, de 8 d’abril (§22).
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§23
DECRET 62/2011, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL ES REGULEN LES
MODALITATS DE COL·LABORACIÓ EN LES ACTIVITATS FORMATIVES I
EN ELS PROCESSOS SELECTIUS I DE PROVISIÓ ORGANITZATS PER
L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I S’APROVA EL BAREM
DE LES INDEMNITZACIONS QUE SE’N DERIVEN1
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pàg. 401

Data 10/08/2017
Nota 1

§23

pàg. 418

Data 10/08/2017
Disposició
addicional 4a

Disposició addicional quarta
S’autoritza la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, amb la proposta prèvia
del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública, a fixar l’equivalència
entre les noves figures col·laboradores que es derivin de l’aplicació dels plans estratègics
aprovats per l’EBAP i les figures que consten en aquest Decret.

()

Introducció d’una nova nota 1 per les
modificacions efectuades pel Decret 16/2016 i pel
Decret 13/2017.
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_______________________

pàg. 418

Data 14/01/2017
Disposició
derogatòria única

1

Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 16/2016, de 8 d’abril (§22) i pel Decret 13/2017, de 31 de març
(BOIB núm. 39, d’1 d’abril).
()

Cal tenir en compte que la supressió i/o introducció de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors.
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pàg. 418

Data 10/08/2017
Disposició
addicional 3a

S’afegeix la DA 4a pel Decret 13/2017.

Modificació de la DA 3a pel Decret 13/2017.

Disposició addicional tercera
Les disposicions d’aquest Decret són aplicables a les activitats formatives i als processos
de selecció i provisió que organitzi el Servei de Salut de les Illes Balears i als processos de
selecció i provisió que organitzi la Conselleria d’Educació i Universitat.
Els processos de selecció que organitzi la Conselleria d’Educació i Universitat en període
no lectiu s’entenen realitzats fora de l’horari habitual del personal docent. S’entenen com a
període no lectiu els mesos de juliol i agost i les vacances escolars de Nadal i Pasqua.
Així mateix, s’entenen realitzats fora de l’horari habitual del personal docent els processos
de selecció que organitzi la Conselleria d’Educació i Universitat el mes de juny, sempre que
en aquest darrer cas els professors que hi intervenguin no siguin substituïts per uns altres als
centres docents on exerceixen les seves funcions.

Es deroga la lletra a pel Decret 16/2016. S’introdueix
()
una nova nota.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queden derogades o es consideraran, si escau, inaplicables a les activitats formatives i als
processos de selecció que duen a terme l’EBAP i el Servei de Salut de les Illes Balears, totes
les disposicions anteriors del mateix rang o de rang inferior que, per al mateix àmbit
d’aplicació, contradiguin el que estableix aquest Decret, i en particular:
a) Derogada19
b) L’Ordre del conseller de la Funció Pública i Interior de 27 de novembre de 1996 per
la qual s’aprova la selecció dels docents i el registre del professorat.
c) L’Ordre del conseller d’Interior de 22 de novembre de 2004 per la qual s’aprova el
barem de les indemnitzacions a percebre per la col·laboració en les activitats
formatives organitzades per l’Escola Balear d’Administració Pública.
_______________________
19

Lletra derogada pel Decret 16/2016, de 8 d’abril (§22).

()

Cal tenir en compte que la supressió i/o introducció de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors.
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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN D’1 DE JUNY DE 2012
PEL QUAL S’APROVA LA JORNADA DE TREBALL I L’HORARI GENERAL
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
REPRESENTAT A LA MESA SECTORIAL DE SERVEIS GENERALS1
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pàg. 477

Data 14/01/2017
Nota 1

()

Introducció d’una nova nota 1 per la modificació
efectuada per l’Acord del Consell de Govern de 4 de
desembre de 2015.

_______________________
1

Aquest Acord ha estat modificat per l’Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 (BOIB núm.
178, de 5 de desembre).
()

Cal tenir en compte que la supressió i/o introducció de notes al peu produeix la modificació de la numeració
de totes les altres notes posteriors.

§28

pàg. 478

Data 14/01/2017
Punts 4t i 6è

Modificació dels punts 4t i 6è per l’Acord del Consell
de Govern de 4 de desembre de 2015.

Quart. Horari general
1. La jornada setmanal s’ha de fer, amb caràcter general, de dilluns a divendres en règim
d’horari flexible, amb una part fixa d’horari de concurrència obligada per a tot el personal
inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord.
2. La part fixa de l’horari és la franja compresa entre les 9.00 i les 14.00 hores.
3. La part flexible de l’horari, que amb caràcter general es distribueix a voluntat del
personal funcionari de dilluns a divendres, és la compresa entre els trams horaris següents:
Entrada: entre les 7.30 h i les 9.00 h
Sortida: entre les 14.00 h i les 16.30 h
4. Quan es produeixin, per causes justificades, retards en l’hora d’entrada o sortides abans
d’hora, a l’efecte de còmput, es considera entrada teòrica les 8.00 h i sortida les 15.30 h.
5. A l’efecte del règim d’incompatibilitats del personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació
d’aquest Acord, es considera horari de treball la franja horària que va des de les 8.00 h fins a
les 15.30 h.
(…)
Sisè. Temps per a formació
1. El temps d’assistència a cursos de formació, actualització i perfeccionament
professional, de capacitació professional i d’adaptació al lloc de treball convocats o impartits
per l’Escola Balear d’Administració Pública o per promotors inclosos en els acords nacionals
de formació contínua en les administracions públiques, per als quals hagin estat autoritzats,
es considerarà temps de treball efectiu a tots els efectes quan es facin dins l’horari de treball.
2. Mitjançant una instrucció del director general de Funció Pública i Administracions
Públiques s’establiran mesures de compensació horària per a la formació fora de l’horari de
treball.

