EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE .................., d'acord amb el que
preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció,
MOCIÓ ENVERS LA CARRERA PROFESSIONAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De les demandes interposades per l'Estat en relació amb la carrera de l'Administració local,
resulta que es fonamenten en dos arguments, per una banda, el pressupostari, per allò
que l'increment retributiu supera els límits que fixa la Llei de Pressuposts Generals de
l’Estat (LPGE), i per altra, que no hi ha cobertura legal pels acords de carrera perquè no hi
ha hagut desenvolupament autonòmic de l’EBEP.
Aquest argument ve sobretot perquè la Llei 18/16 va modificar la Llei de Funció Pública de
les Illes Balears (LFPIB) per a introduir el complement de carrera, però també va introduir
una Disposició Transitòria segons la qual:
“Disposició transitòria cinquena Carrera horitzontal. L'aplicació, si escau, de la carrera
horitzontal, no entrarà en vigor fins que s'aprovin els sistemes objectius que permetin avaluar
l'acompliment, i es faci la primera avaluació. No obstant això, es podran efectuar pagaments a
compte de la carrera horitzontal, a partir dels terminis que s'acordin.”
És per això, que l'Estat exposa que no hi ha desenvolupament normatiu, i no tant perquè
qüestioni l'aplicació supletòria de la LFPIB als ajuntaments.
Aquesta Disposició Transitòria es va introduir via esmena del PSIB a la llei de pressupostos
en 2016.
Per solucionar aquest problema, el Grup Parlamentari Popular ha presentat dues esmenes
a la llei de simplificació i racionalització de l'ordenament jurídic, actualment en tramitació, i
garantir d’aquesta forma que els acords adoptats en relació a la carrera professional són
vàlids.
Una primera esmena proposa revisar aquesta Disposició Transitòria Cinquena deixant clar
que hi ha carrera des que es fa l'enquadrament del personal i que mentre no es faci la
primera avaluació de l'acompliment el que es paga té la consideració de "a compte". I una
segona esmena específica per donar cobertura legal als acords de l'Administració local.

Les esmenes han quedat aprovades per la Ponència del Parlament amb el següent tenor
literal:
“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, 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.”
“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'Estatut bàsic de l'empleat públic 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 tenen la
consideració de pagaments a compte del complement de carrera.”
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent,

ACORD

PRIMER.- L’Ajuntament de ..................... defensa el compliment de carrera professional com
un dret legítim del personal al servei de les Administracions públiques.
SEGON.- L’Ajuntament de ..................... insta la Delegació de Govern a respectar l’autonomia
de les entitats locals a aprovar els seus propis acords i regular en la matèria de personal,
emparades per la Llei de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
legislació bàsica estatal.

TERCER.- L’Ajuntament de ......................... insta als grups polítics del Parlament de les Illes
Balears a aprovar les modificacions normatives adients per a donar cobertura legal a la
Carrera Professional de les entitats locals, sobre la base de les esmenes presentades a la
Llei de Funció Pública de les Illes Balears, mitjançant la Llei de simplificació i racionalització
de l’ordenament jurídic”.
EL QUART ÉS OPCIONAL EN EL CAS QUE S’HAGI IMPUGNAT
(QUART.- En conseqüència, el L’Ajuntament de .......................... insta la Delegació de Govern
a retirar el contenciós administratiu interposat davant el jutjat contenciós administratiu de
Palma i a comunicar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el desistiment del
contenciós.)

.... d’abril de 2018
EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Signat .:

SR./SRA. BATLE/SSA-PRESIDENT/A DE L'AJUNTAMENT DE .........................

