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La Mesa del Parlament no admet a tràmit la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) del concurs extraordinari de mèrits presentada per USO 

 

USO es mostra sorprès i decebut per la declaració de la Mesa del Parlament, que 
entén que la ILP conté preceptes contraris a la legislació bàsica estatal 
 

La no admissió per la Mesa del Parlament implica que la proposició de llei de concurs extraordinari 
de mèrits decau i que no podrà tornar a presentar-se com a iniciativa popular fins a la següent 
legislatura. 
 
Presentació de la ILP 
 
USO va presentar el passat 15 de febrer de 2019 en el Registre del Parlament de les Illes Balears una ILP, 
d'acord amb el que disposa la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a 
les Illes Balears, perquè es tramiti una llei per dur a terme un concurs extraordinari de mèrits per a 
regularitzar la situació dels empleats públics interins i indefinits no fixos de llarga durada de les diferents 
administracions públiques del àmbit territorial de les Illes Balears. 
 
USO estima que aplicar el concurs de mèrits en els processos extraordinaris de consolidació d'ocupació 
pública podria afectar prop de 16.000 dels actuals empleats públics romanguin en contractes temporals o 
en frau de llei a les Illes Balears. 
 
No admissió de la ILP 
 
El passat 28 de febrer la Mesa del Parlament va notificar la no-admissió de la ILP, en considerar que la ILP 
conté preceptes contraris a la legislació bàsica estatal, d’acord amb el que indica l’article 5.2 c) de la Llei 
4/1991. 
 
USO considera la no-admissió de la ILP suposa la pèrdua d'una gran oportunitat per obrir, per al conjunt de 
les administracions públiques de les Illes Balears un debat sobre com afrontar els processos d'estabilització 
del personal temporal i la valoració de l'experiència dels empleats públics interins i indefinits no fixos de 
llarga durada. 
 
USO considera que la reforma de la Llei 4/1991 de aprovada al 2018, lluny de demostrar que la participació 
ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema democràtic i que el Parlament de les Illes 
Balears creu en aquest paper decisiu del ciutadà (com indica la seva exposició de motius), manté un tràmit 
d’admissió previ excessivament rígid i poc participatiu que impedeix la rectificació de la proposta amb la 
greu sanció de no poder presentar una altra proposta fins a la següent legislatura. 
 
Amb la decisió de declarar la no-admissió per la Mesa es bloqueja aquest mecanisme de participació, atès 
que implica que la ILP no s’elevarà al Govern per la presa en consideració, no s’iniciarà el tràmit per la 
recollida de signatures i no s’iniciarà el debat en seu parlamentaria. És a dir, les novetats introduïdes per la 
Llei 4/2018, de 12 de juny, de modificació de la Llei 4/1991, queden en res. 
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USO era conscient que el repte assumit amb la presentació de la ILP era ambiciós i que aconseguir 
l'aprovació del projecte de llei no seria fàcil i en cap moment es va plantejar com a resultat del procés la no-
admissió per la Mesa. 
 
Antecedents d'altres Comunitats Autònomes 
 
USO fa pública la seva sorpresa per la no-admissió de la ILP presentada al Parlament de les Illes Balears ja 
que s’ha admès a tràmit i actualment es tramita per l’Assemblea d’Extremadura una altra ILP 
substancialment idèntica, sense que la Mesa de l'Assemblea hagi considerat que contingui preceptes 
contraris a la legislació bàsica estatal. 
 
La Llei 7/1985, de 26 de novembre, d'Iniciativa Legislativa Popular de la Comunitat Autònoma 
d'Extremadura preveu un tràmit d’admissió per part de la Mesa de l’Assemblea pràcticament idèntic al del 
Parlament Balear, i a l’article 5.2 c) també preveu la no-admissió per “contradicción con la legislación básica 
del Estado”. 
 
USO considera decebedor que dos assemblees legislatives puguin interpretar de manera tan diferent dos 
propostes radicalment similars aplicant normativa quasi idèntica. 
 
Finalment, destaquem que el Parlament canari va aprovar, via esmena d'última en la Llei de Pressupostos 
de Canàries de 2019, un concurs de mèrits excepcional per consolidar com a personal fix a cert personal 
temporal empleat públic de més de 50 anys. 
 
Emparament davant el Tribunal Constitucional 
 
USO ha elevat a consultes als serveis jurídics la viabilitat de la demanda d'emparament davant el Tribunal 
Constitucional, atès que ja que, a més dels arguments jurídics necessaris, s'haurà de fer front a les despeses 
de la representació per procurador i advocat. 


