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DECRET LLEI 6/2022, DE 13 DE JUNY, DE NOVES MESURES URGENTS 
PER REDUIR LA TEMPORALITAT EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LES 

ILLESBALEARS 

Resum matèries de Funció Pública afectades/modificades per aquest 
decret llei. 

 
Disposició transitòria primera 
Posada en marxa dels nous sistemes de provisió 

 
1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de posar en marxa nous sistemes de provisió, 
d'acord amb les modificacions que s'introdueixen en la Llei autonòmica de funció pública, tan bon punt es resolgui el 
procediment de provisió de llocs de treball convocat mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció 
Pública i Igualtat de 22 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la 
designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari 
de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
2. La Relació de llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de modificar, en el 
termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la vigència d'aquest Decret llei, per determinar la naturalesa dels 
llocs de treball, com a genèrics o singularitzats. 

 
Disposició transitòria segona 
Modificació de les relacions de llocs de treball 

 
1. Les relacions de llocs de treball de les entitats en què es duguin a terme els processos selectius a què fa referència 
aquest Decret llei s'han de modificar, si escau, abans de finalitzar els processos esmentats, per poder assignar els llocs 
afectats per les places convocades a les persones que els superin. 

 
2. La Relació de llocs de treball de la Intervenció General s'ha de modificar per adaptar-se a les previsions establertes en 
la disposició final segona d'aquest Decret llei. 

 
Disposició transitòria tercera 
Règim transitori per a la promoció interna 

 
 

Durant la vigència d'ofertes públiques d'estabilització, la promoció interna del personal funcionari de carrera i del 
personal laboral fix es podrà fer amb les mateixes condicions i pel sistema de selecció establert per als processos 
d'estabilització de l'ocupació temporal prevists en l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de l'ocupació temporal 
mitjançant el sistema selectiu del concurs oposició i amb les adaptacions que siguin necessàries. Aquest punt és potestat i 
competència de l'administració convocant, no és matèria de negociació en la Mesa General de les administracions 
públiques, és matèria de negociació en la mesa de cadascuna de les administracions. 

La Mesa Sectorial de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha negociat el sistema de promoció 
interna del personal funcionari de carrera dels serveis generals. Aquest sistema de promoció interna es pot negociar per al 
personal laboral de serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'òrgan de negociació corresponent. 

 

A aquest sistema de promoció interna es poden adherir voluntàriament les administracions que així ho negociïn en 
l'àmbit de negociació corresponent. 
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Disposició transitòria quarta 
Suspensió de la vigència de normativa autonòmica 

 
Amb caràcter general, se suspèn la vigència i l'aplicació dels preceptes de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció 
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i del desplegament reglamentari d'aquesta, de manera 
excepcional i transitòria, limitada a la tramitació dels processos d'estabilització que es regulen en aquest Decret llei i 
únicament en allò que s'oposi als procediments que s'hi estableixen. 

 
Disposició transitòria cinquena 
Efectes del nou règim de personal funcionari interí 

 
Les previsions contingudes en els apartats 1 i 2 de la disposició final primera d'aquest Decret llei són aplicables 
únicament respecte del personal temporal nomenat o contractat amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 
llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 

 
Disposició transitòria sisena 
Efectes de la limitació temporal de les comissions de serveis 

 
El termini màxim de dos anys, a què fa referència la modificació continguda en l'apartat 11 de la disposició final primera 
d'aquest Decret llei, s'ha de computar en cada cas a partir de la primera pròrroga que es dugui a terme, una vegada 
publicat aquest Decret llei. 

 
Disposició transitòria setena 
Integració del personal funcionari de carrera procedent d'altres administracions públiques que ocupi o hagi ocupat 
amb caràcter definitiu un lloc de treball obtingut per lliure designació, abans del 18 de setembre de 2014 

 
El personal funcionari de carrera procedent d'altres administracions públiques que, abans del 18 de setembre de 2014, 
hagi obtingut un lloc de treball per lliure designació a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o en 
les entitats públiques del sector públic instrumental autonòmic, i que el continuï ocupant o que es trobi en situació 
d'adscripció provisional, com a conseqüència del cessament del lloc de treball o de l'alteració del contingut o la supressió 
del lloc i que continuï prestant serveis en aquesta Administració en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, 
s'ha d'integrar plenament en l'organització de la funció pública autonòmica, en el cos, l'escala o l'especialitat que 
correspongui, en consideració al cos, l'escala, la subescala o l'especialitat d'origen i a les funcions acomplertes en llocs de 
treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
 

 
Disposició derogatòria. Normes que es deroguen 

 
Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s'oposin a aquest Decret llei, i en particular: 

 

a) L'apartat 3 de l'article 88 bis i l'article 103 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 

b) La lletra a) de l'apartat 2 de l'article 13 i la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 24 de la Llei 2/2007, de 16 
de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

c) La disposició final quarta de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per 
executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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d) L'apartat 3 de l'article 9 i el capítol IX (articles 39 i 40) del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
e) L'apartat 4 de l'article 21 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment 
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 

 
f) L'apartat 3 de l'article 6 i l'apartat 3 de l'article 7 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, 
la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
g) L'apartat 7 de l'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del 
personal funcionari interí al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

h) L'epígraf primer (apartats 1 a 4) de l'annex I del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es 
regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent. 

 
Disposició final primera 
Modificacions de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

 
1. Es modifica l'article 15, que queda redactat de la manera següent: 

 
Article 15 
Personal funcionari interí 

 
1. És personal funcionari interí el que, en virtut d'un nomenament legal, s'incorpora a l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada 
estatutàriament i subjecta a dret públic, per dur a terme amb caràcter temporal les funcions reservades al 
personal funcionari de carrera. 

 
2. Les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí són les següents: 

 
a) Existència de llocs de treball vacants, quan no sigui possible la cobertura per personal funcionari de 
carrera, per un màxim de tres anys, en els termes prevists en l'apartat 4 de l'article següent. 
b) Substitució transitòria del personal funcionari carrera titular d'un lloc de treball, durant el temps 

estrictament necessari. 
c) Execució de programes de caràcter temporal que corresponen a necessitats no permanents de 
l'Administració o programes temporals de reinserció social o de foment de l'ocupació que siguin aprovats 
pel Consell de Govern, que no poden tenir una durada superior a tres anys, encara que, quan la 
naturalesa del programa ho requereixi, es poden prorrogar fins a dotze mesos més. 
d) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat, per un 
termini màxim de nou mesos, dins un període de divuit. 

 
3. Els procediments de selecció d'aquest personal s'han d'establir reglamentàriament i han de respectar els 
principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i també han d'obeir a criteris de celeritat i eficiència. Aquests 
procediments tenen com a finalitat la cobertura immediata del lloc de treball. El nomenament derivat d'aquests 
procediments de selecció en cap cas no pot donar lloc al reconeixement de la condició de personal funcionari de 
carrera. 

 
4. En tot cas, el personal funcionari interí ha de complir les condicions i els requisits exigits al personal funcionari 
de carrera per ocupar els llocs de treball o exercir les funcions de què es tracti. 
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5. Al personal funcionari interí li és d'aplicació el règim general del personal funcionari de carrera en allò que 
sigui adequat a la naturalesa de la seva condició temporal i al caràcter extraordinari i urgent del seu 
nomenament, tret d'aquells drets inherents a la condició de funcionari de carrera. 

 
2. Es modifica l'article 16, que queda redactat de la manera següent: 

 
Article 16 
Causes de cessament del personal funcionari interí 

 
1. El personal funcionari interí cessa per alguna de les causes següents: 

 
a) Quan el lloc de treball és ocupat pels sistemes reglamentaris o bé quan finalitzi el termini màxim de 
tres anys, si es tracta de l'ocupació de llocs de treball vacants. 
b) Quan, per raons organitzatives, el lloc se suprimeix de la relació de llocs de treball o s'amortitza. 
c) Si es tracta de substituir personal funcionari amb reserva del seu lloc de treball o en situació de 

llicència, quan aquest s’hi reincorpora 
d) Si es tracta d'executar programes temporals, en la data en què aquests finalitzin. 
e) Si es tracta de subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat, 

quan aquestes necessitats desapareixen i, en tot cas, quan s'exhaureixi el termini màxim establert. 
f) Quan finalitzi el termini autoritzat i expressament recollit en el nomenament. 
g) Quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament. 

 
2. El personal funcionari 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. 

 

3. En tot cas, l'Administració ha de formalitzar d'ofici la finalització de la relació d'interinitat per qualsevol de les 
causes establertes en els apartats anteriors, com també per les previstes en l'article 57 d'aquesta Llei, sense que 
això doni lloc a cap compensació. 

 

4. En el supòsit previst en l'apartat 2.a) de l'article anterior, els llocs vacants ocupats per personal funcionari 
interí han de ser objecte de cobertura mitjançant qualsevol mecanisme de provisió o mobilitat prevists en 
aquesta Llei. Això no obstant, transcorreguts tres anys des del nomenament del personal funcionari interí es 
produirà la finalització de la relació d'interinitat, i la vacant únicament pot ser ocupada per personal funcionari 
de carrera, tret que el corresponent procés selectiu quedi desert, cas en el qual es pot efectuar un altre 
nomenament de personal funcionari interí. Excepcionalment, el personal funcionari interí pot romandre en el lloc 
de treball que ocupa temporalment, sempre que s'hagi publicat la corresponent convocatòria dins el termini dels 
tres anys, comptadors des de la data del nomenament del funcionari interí i s'hagi resolt conformement als 
terminis establerts en l'article 70 del TREBEP. En aquest cas pot romandre en el lloc fins a la resolució de la 
convocatòria, sense que el cessament doni lloc a compensació econòmica. 

 
3. Es modifica l'apartat 2 de l'article 18, que queda redactat de la manera següent: 

 
2. La selecció del personal laboral temporal ha de respectar els principis i les regles contingudes en l'article 
anterior, i es regeix igualment pel principi de celeritat, amb la finalitat d'atendre raons expressament justificades 
de necessitat i urgència. Les modalitats contractuals són les de durada determinada, previstes en la legislació 
laboral. 

 
4. Es modifica l'apartat 5 de l'article 32, que queda redactat de la manera següent: 

 
5. Poden ser llocs de treball singularitzats els que es troben diferenciats dins l'estructura orgànica i impliquen 
l'execució de funcions assignades de manera individualitzada. Consegüentment, els llocs que no se singularitzen 
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s'han d'entendre genèrics. 
 

5. Es modifica l'article 47, que queda redactat de la manera següent: 
 

1. Constitueix l'oferta d'ocupació pública anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal 
laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària i no és possible amb el personal 
existent. 

 
2. L'oferta d'ocupació pública corresponent a la promoció interna es pot aprovar de manera independent de 
l'oferta d'ocupació pública corresponent a la taxa de reposició ordinària. 

 
3. L'oferta d'ocupació pública ha d'indicar el cos, l'escala i l'especialitat o el nivell i la categoria professional a la 
qual corresponguin les places vacants i l'illa de destinació. 

 
4. L'acord del Consell de Govern que aprova l'oferta d'ocupació pública pot incloure altres mesures o disposicions 
derivades de la planificació dels recursos humans. 

 
5. L'oferta d'ocupació pública s'executa mitjançant les convocatòries de selecció. 

 

6. L'oferta d'ocupació s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 

6. Es modifica l'apartat 3 de l'article 48, que queda redactat de la manera següent: 
 

3. En les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota no 
inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera 
que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en cada administració pública. 

 
La reserva del mínim del 7 % s'ha de fer de manera que, almenys, el 2 % de les places ofertes ho sigui per ser 
cobertes per persones que acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes ho sigui per a 
persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat. 

 
 

7. Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 68, que queden redactats de la manera següent: 
 

2. L'oferta d'ocupació pública corresponent al torn de promoció interna ha d'incloure les places vacants 
corresponents als llocs genèrics i als llocs singularitzats que es determinen reglamentàriament. 

 
3. Aquesta oferta s'ha d'aprovar en la primera quinzena del mes de gener de cada any, i les convocatòries del seu 
desenvolupament s'han de publicar abans del dia 31 de gener del mateix any. 

 
4. A les places reservades a la promoció interna s'hi poden afegir places emparades en llocs de treball que seran 
objecte de reclassificació, en els termes prevists reglamentàriament. 

 
8. Es modifica l'article 70, que queda redactat de la manera següent: 

 
1. La promoció interna s'ha de dur a terme mitjançant processos selectius d'acord amb el que preveuen aquest article 

i el títol V. 
 

2. Per poder participar en els processos selectius de promoció interna els aspirants han de tenir els requisits 
exigits per accedir al cos, l'escala o l'especialitat corresponent i han d'haver prestat serveis efectius com a 
personal funcionari de carrera o personal laboral fix en el cos, l'escala o la categoria professional des dels quals 
es promociona durant un període mínim de dos anys. 
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3. Amb caràcter general, la promoció interna s'efectua a través del sistema de concurs oposició. 

 
4. Les bases generals i específiques de les convocatòries poden establir exempcions de proves o reducció de 
temaris quan corresponen a coneixements ja acreditats per accedir al cos, l'escala o l'especialitat de procedència. 
En aquest cas, les convocatòries determinaran l'àmbit subjectiu d'aplicació, d'acord amb les previsions que 
s'estableixin reglamentàriament. 

 
5. Les convocatòries han d'establir que les places reservades a la promoció interna que quedin vacants 
s'inclouran en l'oferta d'ocupació pública corresponent a la taxa de reposició ordinària. 

 
S'exceptuen d'aquesta previsió les places a què es refereix l'article 68.3 d'aquesta Llei. 

 
9. Es modifica l'apartat 3 de l'article 74, que queda redactat de la manera següent: 

 
3. Es consideren altres sistemes de provisió o d'ocupació: 

 
a) La comissió de serveis, en les diferents modalitats: 

— Ordinària voluntària. 
— Forçosa. 
— D'atribució temporal de funcions. 
— Per a missions de cooperació. 
— En altres administracions. 

b) El trasllat per raó de salut o de rehabilitació. 
c) El trasllat per causa de violència. 
d) La permuta. 
e) L'adscripció provisional. 
f) La redistribució d'efectius. 
g) La reassignació d'efectius. 
h) El canvi d'adscripció del lloc de treball. 
i) El nomenament provisional per millora d'ocupació en un grup o un subgrup superior. 

 
10. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 76, que queden redactats de la manera següent: 

 
2. El concurs pot ser concurs obert i permanent de mèrits o concurs obert i permanent específic. 

 
3. En ambdós casos el barem de la convocatòria ha de recollir, en els termes que s'estableixin 
reglamentàriament, la valoració dels mèrits generals següents: 

 
a) Grau personal consolidat. 
b) Antiguitat. 
c) Treball desenvolupat. 
d) Nivell de coneixement de la llengua catalana. 
e) Cursos de formació i perfeccionament. 
f) La prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis forçosa, una comissió de serveis en atribució 

temporal de funcions i la prestació de serveis a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general 
competent en matèria de funció pública. 

g) Permanència en el lloc de treball amb destinació definitiva. 
 

11. Es modifica l'article 77, que queda redactat de la manera següent: 
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Article 77 
El concurs obert i permanent de mèrits 

 
1. El concurs de mèrits és el sistema de provisió dels llocs de treball genèrics que tenen establerta aquesta forma 
de provisió en la relació de llocs de treball, si bé també es pot utilitzar per proveir llocs de treball singularitzats, 
quan així es prevegi reglamentàriament. 

 
2. La periodicitat de la convocatòria d'aquest concurs ha de ser quadrimestral, els mesos de febrer, juny i octubre. 

 
 

12. Es modifica el títol i els apartats 1 i 2 de l'article 78, que queda redactat de la manera següent: 
 

Article 78 
El concurs obert i permanent específic 

 
1. El concurs obert i permanent específic és el sistema de provisió dels llocs de treball singularitzats que tenen 
establerta aquesta forma de provisió en la relació de llocs de treball. 

 
2. El concurs obert i permanent específic consisteix en la comprovació i la valoració dels mèrits i les capacitats, 
els coneixements o les aptituds determinats en cada convocatòria, relacionats amb el lloc de treball convocat. 

 
13. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 80, que queda redactat de la manera següent: 

 
1. Les convocatòries, tant de concurs obert i permanent de mèrits o específic com de lliure designació, han d'incloure 

com a mínim: 
 

a) La denominació, el nivell i l'illa de destinació del lloc de treball. 
b) Els requisits exigits per ocupar-lo, inclòs el nivell de coneixements 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. 
d) La puntuació mínima per a l'adjudicació de les vacants convocades en el cas del concurs. 

 

2. Les convocatòries s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el termini de presentació de 
sol·licituds ha de ser, com a mínim, de set dies. 

 
 
 

14. S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 79, amb el contingut següent: 
 

3. La convocatòria de provisió dels llocs per lliure designació es pot dur a terme en qualsevol moment, de manera 
individualitzada, i la periodicitat ha de ser, com a mínim, anual. 

 
15. S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 82, amb el contingut següent: 

 
5. No es pot autoritzar la pròrroga de les comissions de serveis ordinàries i voluntàries en llocs vacants, més enllà de 
dos anys. 

 
Excepcionalment, per acord motivat del Consell de Govern es pot autoritzar la pròrroga d'una comissió de 
serveis, més enllà dels dos anys, per a l'ocupació de llocs de treball de nivell 29 o superior. En la resta de casos, 
únicament es poden prorrogar les comissions de serveis més enllà dels dos anys per a l'ocupació de llocs que 
tenen titular i es troben reservats per imperatiu legal. 
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16. Es modifica l'article 82 bis, que queda redactat de la manera següent: 

 
Article 82 bis 
Nomenament provisional per millora d'ocupació 

 
1. En casos de necessitat urgent i inajornable quan concorrin causes raonades d'interès públic, el personal 
funcionari de carrera pot ocupar un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, escala o especialitat diferent 
d'aquell al qual pertanyi, mitjançant un nomenament provisional per millora d'ocupació, sempre que compleixi 
els requisits següents: 

 
a)    Tenir la titulació exigida per accedir al cos, l'escala o l'especialitat a què està adscrit el lloc. 
b) Complir els requisits establerts en la relació de llocs de treball. 
c)   Ser funcionari de carrera del grup o subgrup immediatament inferior del lloc al qual s'ha d'efectuar el 

nomenament. 
 

2. Els nomenaments per millora d'ocupació s'han d'efectuar preferentment en llocs de treball genèrics, amb la 
finalitat de garantir l'adequada prestació del servei públic, i sempre que es donin els supòsits prevists en l'article 
15.2 d'aquesta Llei. En el supòsit de no ser possible la seva cobertura amb aquest tipus de nomenament, aquesta 
plaça s'oferirà al personal funcionari interí de la borsa de treball del cos, l'escala o l'especialitat del lloc. 

 

3. Es podran efectuar nomenaments per millora d'ocupació en llocs de treball singularitzats, quan resultin 
deserts per tercera vegada en un procés de provisió pel sistema de concurs obert i permanent específic o els llocs 
declarats deserts en dues convocatòries pel sistema de comissió de serveis. 

 
4. Es podran efectuar nomenaments per millora d'ocupació en llocs de treball genèrics amb reserva del titular, 
fins a la reincorporació del titular. En el supòsit que el funcionari de carrera titular del lloc de treball perdi la 
titularitat del lloc, la persona ocupant amb nomenament per millora d'ocupació continuarà en aquesta 
situació, fins que el lloc s'adjudiqui per alguns dels  sistemes de provisió o d'accés com funcionari de carrera. 
En el supòsit de no ser possible la seva cobertura amb aquest tipus de nomenament, aquesta plaça s'oferirà per 
borsa de treball. 

 
5. Es podran efectuar nomenaments per millora d'ocupació en llocs de treball singularitzats amb reserva del 
titular fins a la reincorporació del titular, si esdevé deserta en dues convocatòries per a la seva cobertura 
mitjançant comissió de serveis. En el supòsit que el funcionari de carrera titular del lloc de treball perdi la 
titularitat del lloc, la persona ocupant amb nomenament per millora d'ocupació continuarà en aquesta situació, 
fins que el lloc s'adjudiqui pel sistema de provisió de concurs obert i permanent específic. En el supòsit de no ser 
possible la seva cobertura amb aquest tipus de nomenament, aquesta plaça s'oferirà per borsa de treball. 

 
6. Els llocs de treball genèrics vacants ocupats mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació s'han 
de convocar pel torn de promoció interna en l'oferta d'ocupació pública posterior a aquest nomenament, o pel 
sistema de torn lliure en el supòsit d'ocupació per personal funcionari interí. 

 
7. Durant el temps en què s'ocupi un lloc de treball mitjançant un nomenament per millora d'ocupació, el 
personal funcionari  afectat               té  dret a la reserva del lloc de treball del qual és titular i es manté en servei actiu en 
el seu cos d'origen i ha de percebre les retribucions corresponents al lloc de treball efectivament acomplert, amb 
excepció dels triennis i la carrera professional, que percebrà d'acord amb les quanties que corresponguin al cos, 
l'escala o l'especialitat d'origen. 

 
8. L'acompliment d'un lloc de treball per millora d'ocupació no suposa la consolidació de cap dret de caràcter 
retributiu, sens perjudici que es pugui considerar com a mèrit en els sistemes de promoció interna o de provisió de 
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llocs de treball. 
 

9. La selecció del personal funcionari de carrera que pot ser objecte d'un nomenament provisional per millora 
d'ocupació s'ha de dur a terme mitjançant un sistema de borses de persones aspirants provinents d'haver superat 
alguna prova o exercici en un procés selectiu de promoció interna. 

 
Transitòriament, i fins a la confecció de les borses enumerades en el punt anterior, el procediment per nomenar 
personal funcionari per millora d'ocupació s'ha de dur a terme per sistema de borses confeccionades mitjançant 
la tramitació pública d'un concurs de mèrits en què s'han de valorar, com a mínim, l'experiència prèvia i el nivell 
de coneixements de català. 

 
10. El cessament del personal en millora d'ocupació es produeix en els supòsits establerts en l'article 16 d'aquesta 

Llei. 
 

17. Es modifica l'apartat 1 de l'article 88, que queda redactat de la manera següent: 
 

1. Per necessitats del servei i pel temps indispensable, la persona titular de la conselleria amb competències en 
matèria de funció pública, d'ofici o a petició d'un altre conseller o consellera o un òrgan equivalent, ateses les 
raons o justificacions que la motiven, pot resoldre l'atribució temporal de funcions de manera parcial o total al 
personal funcionari de carrera, pròpies del seu cos, escala      o  especialitat, sigui a la mateixa conselleria o ens del 
sector públic on estigui adscrit el personal funcionari afectat o en una altra conselleria o ens: 

 
a) Quan no estiguin assignades específicament a llocs de treball. 
b) Quan no puguin ser ateses amb suficiència per personal funcionari que ocupa els llocs de 
treball que les tenen assignades, per volum de treball o per altres raons conjunturals degudament 
motivades. 

 
18. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 7 de l'article 88, que queda redactat de la manera següent: 
 

En casos excepcionals i per raons d'urgència, la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, de 
manera motivada i com a conseqüència de necessitats específiques de sectors prioritaris de l'activitat pública, pot atribuir 
directament al personal funcionari de carrera tasques o funcions diferents de les del seu lloc de treball sempre que siguin 
pròpies del seu cos, escala o especialitat. Aquesta atribució de funcions es pot acomplir en la mateixa conselleria o en ens 
del sector públic on estigui adscrit el personal funcionari afectat o en una altra conselleria o ens. 

 
 

19. Es modifica l'article 95, que queda redactat de la manera següent: 
 

Article 95 
La mobilitat per participació en sistemes de provisió 

 
1. El personal funcionari de carrera que accedeix a llocs de treball de l'Administració autonòmica mitjançant 
sistemes de provisió per concurs s'ha d'integrar plenament en l'organització de la funció pública autonòmica, en 
els cossos o les escales del personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
A aquest personal se li ha de garantir, en tot cas, el manteniment del subgrup o grup de classificació que li 
correspon d'acord amb el cos o l'escala de procedència, com també la progressió que ha assolit en la carrera 
professional, sens perjudici dels drets que se li reconeixen en l'administració pública d'origen. 

 
2. En el supòsit de personal funcionari de carrera que accedeix a llocs de treball de l'Administració autonòmica 
mitjançant sistemes de provisió per lliure designació i cessi del lloc de treball obtingut per aquest sistema, 
l'Administració autonòmica, en el termini màxim d'un mes comptador des de l'endemà del seu cessament, pot 
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acordar l'adscripció del personal funcionari a un altre lloc o comunicar-li que no farà efectiva aquesta adscripció. 
En tot cas, durant aquest període s'entén que continua a tots els efectes en servei actiu. 

 
Transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi acordat l'adscripció a un altre lloc de treball o rebi la 
comunicació que no es farà efectiva aquesta, el personal funcionari ha de sol·licitar, en el termini màxim d'un 
mes, el reingrés al servei actiu en la seva administració d'origen d'acord amb el que estableix l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic. 

 
20. Es modifica la disposició addicional onzena, que queda redactada de la manera següent: 

 
Disposició addicional onzena 
Reserva per a persones amb discapacitat 

 
Les administracions públiques de l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les entitats i els 
organismes que en depenen han de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un 
grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en 
cada administració pública. 

 
Les places reservades que no siguin cobertes es podran acumular a les convocades pel torn lliure. 

 
La reserva del mínim del 7 % s'ha de fer de manera que, almenys, el 2 % de les places ofertes ho sigui per ser 
cobertes per persones que acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes ho sigui per a 
persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat. 

 
21. Es modifica la disposició addicional tretzena, que queda redactada de la manera següent: 

 
Disposició addicional tretzena 
Selecció, nomenament i cessament de personal funcionari docent interí 

 
1. A partir del curs 2022-2023, la selecció, el nomenament i el cessament de personal funcionari docent interí, 
així com el règim indemnitzatori, s'han de regir per la normativa que es dicti en aplicació de la disposició final 
segona del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública. 

 
2. En absència d'adaptació, a partir del curs 2022-2023, la selecció, el nomenament i el cessament de personal 
funcionari docent interí, així com el règim indemnitzatori, s'han de regir per l'article 10 del Text refós de la Llei de 
l'estatut bàsic de l'empleat públic. 

 
Els nomenaments per a la substitució transitòria dels titulars no es poden estendre més enllà del temps estrictament 
necessari. 

 
22. S'hi afegeix una disposició addicional, la quinzena, amb la redacció següent: 

 
Disposició addicional quinzena 
Integració de personal funcionari de carrera provinent d'altres administracions que presta serveis de manera continuada a 
l'Administració autonòmica 

Les persones que han estat remogudes d'un lloc de treball de lliure designació, a l'empara de l'article 92.2 d'aquesta Llei i que 
han continuat prestant serveis a l'Administració autonòmica en adscripció provisional, durant cinc anys continuats o més, 
s'han             d'integrar en el cos,  l'escala o l'especialitat que correspongui, en consideració al cos, l'escala, la subescala o 
l'especialitat d'origen i a les funcions acomplertes en llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 
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23. S'hi afegeix una disposició addicional, la setzena, amb la redacció següent: 
 

Disposició addicional setzena 
Suport conjuntural a la realització de tasques 

 
Per donar suport conjuntural a unitats de qualsevol conselleria o ens del sector públic amb personal funcionari 
adscrit que en depengui, quan es justifiqui la necessitat de reforçar el personal existent per dur a terme alguna 
tasca concreta i urgent, sense necessitat de recórrer a les mesures de mobilitat que preveu aquesta Llei, es pot 
disposar d'una unitat administrativa, adscrita a la direcció general competent en matèria de funció pública, 
integrada per llocs de diferents cossos de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
Les secretaries generals de les conselleries o els òrgans equivalents dels ens del sector públic amb personal 
funcionari adscrit han   de fer arribar a la direcció general competent en matèria de funció pública les necessitats 
de reforç  de personal que se'ls plantegin de forma cíclica, per poder fer una planificació adient, sens perjudici 
que puguin fer peticions per circumstàncies puntuals en qualsevol moment, que seran ateses, d'acord amb les 
disponibilitats. 

 
24. S'hi afegeixen dues disposicions addicionals, la dissetena i la divuitena, amb la redacció següent: 

 
Disposició addicional dissetena 
Cessió de dades a les organitzacions sindicals i deure de sigil 

 
1. Les relacions de llocs de treball, amb el nom i els llinatges de les persones titulars, així com de les persones que 
els ocupin i amb la forma d'ocupació, han de ser proporcionades semestralment a les organitzacions sindicals 
representades en l'àmbit corresponent, perquè puguin dur a terme adequadament l'activitat sindical, i sens 
perjudici de les limitacions que estableix l'apartat 2 de l'article 43. S'han d'establir reglamentàriament les 
limitacions de la publicitat pel que fa a determinats col·lectius o circumstàncies  personals                     especials . 

 
2. Els representants sindicals, fins i tot després de deixar de formar part dels sindicats respectius, han d'observar 
sigil professional pel que fa a les dades de caràcter personal que puguin conèixer sobre el personal empleat 
públic i, en especial, en totes les matèries que l'Administració assenyali expressament com de caràcter reservat. 
Cap tipus de document lliurat per l'Administració a les organitzacions sindicals representants del personal 
empleat públic no pot ser utilitzat fora del seu àmbit estricte i per a finalitats diferents de les que varen motivar-
ne el lliurament. En tot cas, l'aportació de l'Administració de dades de caràcter personal als representants del 
personal s'ha de considerar una cessió de dades a l'efecte del que estableix la legislació de protecció d'aquestes 
dades. 

 
Disposició addicional divuitena  
Retorn al sistema selectiu per oposició 

 
En tots els processos selectius per a l'accés al cos o l'escala derivats de taxa ordinària de reposició no inclosos en 
els processos d'estabilització a què es refereix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 
reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, l'accés a la funció pública de la comunitat autònoma s'ha de 
dur a terme, preferentment, pel sistema d'oposició. 
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25. S'hi afegeix una disposició addicional, la dinovena, amb la redacció següent: 
 

Disposició addicional dinovena 
Normes per a les administracions insulars i locals 

 
Les normes que s'aproven mitjançant aquest Decret llei relatives al sistema de concurs obert i permanent i al 
nomenament provisional per a la millora d'ocupació són aplicables, sens perjudici de la legislació de caràcter bàsic i 
de l'autonomia local i insular, als consells insulars i a les entitats locals, sempre que així ho acordi l'òrgan competent 
de l'administració pública insular o local corresponent. 

 
 

26. S'hi afegeix una disposició transitòria, la setena, amb la redacció següent: 
 

Disposició transitòria setena 
Permanència en el lloc de treball de les persones que assoleixen la condició de personal funcionari de carrera per 

sistema d'estabilització 

No obstant el que disposa l'article 53.2 d'aquesta Llei, les persones que assoleixin la condició de personal funcionari de 
carrera per un sistema d'estabilització han de romandre almenys tres anys en el lloc de treball, abans de poder 
participar en futures convocatòries de provisió, ja sigui a la mateixa o a diferents conselleries. 

 

Disposició final segona 
Modificacions de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears 

 
1. Es modifica l'article 5 de la Llei 2/2007, de 16 de març, que passa a tenir la redacció següent: 

 
Article 5 

                Cossos generals 
 

Els cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són els següents: 
 

a) Cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
b) Cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
c) Cos d'intervenció i auditoria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
d) Cos de gestió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
e) Cos administratiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
f) Cos auxiliar de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
g) Cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
2. Es modifica el contingut de la lletra a) de l'article 6 de la Llei 2/2007, que passa a tenir la redacció següent: 

 

a) Cos superior: 
 

— Escala d'inspecció de tributs 
— Escala d'administració economicofinancera 

 
3. S'afegeix un article, com a article 14 bis, a la Llei 2/2007, de 16 de març, amb el contingut següent: 

 
Article 14 bis 
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Titulacions d'accés al cos d'intervenció i auditoria 
 

Per accedir al cos d'intervenció i auditoria s'exigeix el títol de llicenciatura o grau en dret, economia, 
administració i direcció d'empreses o ciències actuarials i financeres. 

 
4. S'afegeix un article, com a article 25 bis, a la Llei 2/2007, de 16 de març, amb el contingut següent: 

 
Article 25 bis 
Funcions del cos d'intervenció i auditoria 

 
Al cos d'intervenció i auditoria li corresponen les funcions de direcció, programació i gestió de la comptabilitat 
pública i la informació comptable de l'Administració autonòmica, la coordinació de la dels ens que integren el 
sector públic autonòmic, el desplegament de la funció interventora prèvia o posterior i el control financer 
posterior i l'auditoria interna de la gestió economicofinancera pública. 

 
5. Es modifica el títol de la disposició addicional segona de la Llei 2/2007, de 16 de març, que passa a ser el següent: 

 
Integració a les escales i als cossos de nova creació 

 
6. S'afegeix un apartat, el 7, a la disposició addicional segona de la Llei 2/2007, de 16 de març, amb el contingut següent: 

 
7. El personal funcionari de l'escala d'intervenció que procedeix del cos superior, com també el personal 
funcionari del cos d'auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, s'integra en el cos d'intervenció i 
auditoria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
7. S'afegeix un apartat, el 5, a la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 16 de març, amb el contingut següent: 

 
5. Se suprimeix l'escala d'intervenció, del cos superior de la Comunitat Autònoma. El personal funcionari 
d'aquesta escala s'integra en el cos d'intervenció i auditoria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
Disposició final tercera 
Modificacions del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 

1. Es modifiquen els apartats 1, 5 i 6 de l'article 9 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queden redactats de la manera 
següent: 

 
1. La Conselleria de Funció Pública ha d'elaborar, anualment, la relació de les places vacants i dotades 
pressupostàriament, que ha de constituir el projecte d'oferta d'ocupació pública, amb el contingut següent: 

 
a) La totalitat de les places vacants de personal funcionari i laboral, agrupats separadament. 
b) La divisió en els grups i subgrups de classificació corresponents, i, dins cada grup, en cossos, escales i especialitats 

o categories. 
c) L'illa de destinació de les places vacants.  

[...] 

5. Les convocatòries han d'indicar el calendari previst de realització de les proves, sens perjudici dels cursos de 
formació que s'hi estableixin. Així mateix, a la convocatòria s'hi ha d'indicar que tots els anuncis i les notificacions 
a les persones interessades relatius a les convocatòries s'han de fer a la Seu Electrònica de l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, en  altres mitjans de comunicació. 
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6. A les convocatòries, hi ha de constar, com a mínim: 
 

a) El nombre i les característiques de les places convocades, indicant el cos, si escau, l'escala, 
l'especialitat o la categoria laboral a què corresponguin i la població de destinació, com també el 
percentatge que es reservi a la promoció interna, en cada cas. 
b) Els requisits i les condicions que han de complir els aspirants, d'acord amb el que estableix l'article 50 
de la Llei 3/2007, de 27 de març. 
c) Els sistemes selectius, el contingut de les proves o, si escau, les condicions de formació, mèrits o nivells 
d'experiència que s'han de valorar, com també les normes i els criteris per efectuar aquesta valoració. 
d) La determinació de les característiques i la durada del curs de formació quan sigui procedent. 
e) La composició dels tribunals qualificadors. 
f) La relació complementària a què es refereix l'article 61.8 del TREBEP. 
g) La determinació de les característiques i conseqüències del període de pràctiques, quan sigui procedent. 
h) El sistema de qualificacions i de puntuacions mínimes per superar cada prova. 
i) El programa sobre el qual tractaran les proves. 
j) El calendari de realització de les proves. 
k) L'ordre d'actuació dels aspirants, d'acord amb el resultat del sorteig efectuat prèviament, quan escaigui. 
l) El model d'instància, declaració responsable, i autoritat, centre o dependència a què s'han d'adreçar 
les sol·licituds, que han d'estar disponibles per als interessats a les seus electròniques corresponents i a 
les oficines d'assistència en matèria de registres. 

 
 

2. Es modifiquen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 10 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera 
següent: 

 
2. Per ser admès a les proves selectives corresponents i prendre-hi part, bastarà que els aspirants presentin una 
declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, relativa al compliment de 
totes i cada una de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la 
presentació de les instàncies. No obstant això, les persones que al·leguin alguna discapacitat han de presentar, 
abans de l'inici de les proves, un certificat de l'equip multiprofessional competent, que acrediti la possibilitat de 
fer les tasques pròpies de les places convocades. 

 
L'EBAP, d'ofici o a proposta del president del tribunal, pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin 
la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels 
documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu i l'interessat ha d'aportar-los. La inexactitud, la falsedat 
o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o 
la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per   
acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer. 

 
3. Els interessats són els responsables de la veracitat dels documents que es puguin presentar en els procediments 
selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

Quan de la documentació aportada telemàticament no es pugui deduir el seu caràcter de documentació original, 
còpia autèntica o còpia compulsada, les persones interessades han de ser requerides per aportar els originals, 
còpies autèntiques o còpies compulsades, amb l'advertiment que la no presentació suposa l'exclusió del 
procediment i la impossibilitat de ser nomenats funcionaris de carrera. 
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4. Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits assenyalats en la convocatòria, s'ha de requerir els 
interessats pel mitjà de comunicació indicat a la convocatòria, perquè, en el termini de deu dies hàbils 
comptadors des d'aquesta publicació, esmenin la falta o adjuntin el document que sigui preceptiu, amb 
l'advertència de considerar no presentada la sol·licitud si no s'acompleix el requeriment. Aquest termini no es pot 
ampliar. 

 
5. Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies i esmenades les sol·licituds, l'autoritat convocant 
dictarà resolució, en el termini màxim d'un mes, per la qual declararà aprovada la llista d'admesos i exclosos. 
Tant la resolució com la llista es publicaran en el BOIB i, així mateix, s'exposaran a la Seu Electrònica de 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o el mitjà de comunicació́ que assenyali la 
convocatòria, com també la determinació del lloc i la data de començament dels exercicis i l'ordre d'actuació 
dels aspirants, si escau. 

 
3. Es modifica l'article 11 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
En les convocatòries s'ha de reservar el percentatge mínim establert en el Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel 
qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció 
pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les convocatòries, amb independència 
de l'observança de la quota legal de reserva, no poden establir exclusions per discapacitats psíquiques o 
físiques, llevat del cas que siguin incompatibles amb l'exercici de les tasques o funcions dels llocs de treball 
corresponents. 

 
4.Es modifica l'article 12 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
El tribunal qualificador ha d'adoptar les mesures escaients, en els casos en què ho determini l'informe del servei 
competent de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, perquè les persones amb discapacitats gaudeixin 
de les condicions idònies per fer els exercicis. En aquest sentit, per a les persones amb discapacitat que ho 
sol·licitin, s'establiran les adaptacions possibles en temps i mitjans per dur a terme els exercicis esmentats. 

 
5.Es modifica l'apartat 1 de l'article 13 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
1. Els tribunals són els òrgans de selecció encarregats de dur a terme les proves selectives corresponents. 

 
Els tribunals encarregats de la selecció seran els designats per la persona titular de la conselleria competent en 
matèria de funció pública per a cada convocatòria. El nomenament s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears i a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un cop 
finalitzat el període de presentació d'instàncies. Tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat. 

 
[...] 

 
6.Es modifica l'article 25 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
La convocatòria pot preveure l'acumulació d'exercicis en un mateix dia. Si els exercicis es preveuen dur a terme 
en dies distints, entre l'acabament d'un exercici i el començament del següent ha de transcórrer un termini mínim 
de tres dies hàbils i un màxim de dos mesos. No obstant això, mitjançant resolució motivada del president del 
tribunal, es pot ampliar el termini esmentat. 

 
7.Es modifica l'apartat 1 de l'article 34 del Decret 27/1994, d'11 de març, que queda redactat de 
la manera següent: 

 
1.Dins el termini de vint dies naturals des que es faci pública la resolució que contengui la relació d'aspirants 
seleccionats, aquests han d'aportar a la conselleria convocant els documents que acreditin els requisits declarats 
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sota responsabilitat. 
 

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la 
declaració responsable o la no presentació davant la conselleria convocant de la documentació que, si escau, 
hagi estat requerida per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment i la 
impossibilitat de ser nomenats funcionaris de carrera. 

 
 

8.La disposició addicional del Decret 27/1994, d'11 de març, passa a tenir el contingut següent: 
 

Disposició addicional  
Seu electrònica 

 
Totes les previsions que conté aquest Decret referides al tauler d'anuncis s'han d'entendre fetes a la Seu 
Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
 

Disposició final quarta 
Modificacions del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de 
treball i  promoció       professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 
1. Es modifica l'article 2 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
Article 2 
Formes de proveïment 

 
1. El proveïment dels llocs de treball que, d'acord amb la preceptiva relació o catàleg, corresponguin a 
funcionaris de carrera s'efectuarà mitjançant els sistemes de concurs obert i permanent de mèrits, de concurs 
obert i permanent específic i de lliure designació. 

 
2. El proveïment dels llocs de treball que, d'acord amb la preceptiva relació o catàleg, corresponguin a 
funcionaris de carrera i tenguin la consideració de llocs genèrics s'efectuarà mitjançant el sistema normal de 
concurs de mèrits obert i permanents. Aquest sistema també es pot utilitzar per proveir llocs de treball 
singularitzats oberts a altres administracions. 

 
La convocatòria per proveir aquests llocs serà quadrimestral, els mesos de febrer, juny i octubre. 

 
3. El proveïment dels llocs de treball que, d'acord amb la preceptiva relació o catàleg, corresponguin a 
funcionaris de carrera i tenguin la consideració de llocs singularitzats s'efectuarà mitjançant el sistema de concurs 
específic obert i permanent. 

 
La convocatòria de provisió per concurs obert i permanent específic per a llocs de treball singularitzats, excepte 
els llocs oberts a altres administracions que també es poden convocar pel sistema de concurs obert i permanent 
de mèrits, s'ha de dur a terme en qualsevol moment, de manera individualitzada. 

 
4. La lliure designació és un sistema extraordinari de provisió previst per als llocs que tenen establert 
expressament aquest sistema en la relació de llocs de treball, pel fet que impliquen una elevada responsabilitat o 
que requereixen una confiança personal per exercir-ne les funcions. 

 
La convocatòria de provisió dels llocs de lliure designació es pot dur a terme en qualsevol moment, de manera 
individualitzada. 
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5. La relació de llocs de treball ha d'indicar expressament els llocs genèrics, els llocs singularitzats i els llocs de lliure 
designació. 

 
Si en la relació de llocs de treball s'ha omès la indicació de la forma de proveïment, s'aplicarà el sistema de 
concurs obert i permanent de mèrits. 

 
6. Quan les necessitats del servei així ho exigeixin o ho imposi alguna norma, els llocs de treball es podran cobrir 
mitjançant els procediments de redistribució d'efectius i, si escau, així com determini aquest Reglament, 
mitjançant adscripció provisional o comissió de serveis. 

 
7. Els sistemes de concurs obert i permanent per mèrits, específic i extraordinari, es regularan mitjançant les 
bases generals i els barems negociats en la Mesa Sectorial dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears, amb efectes des de la seva aprovació per acord del Consell de Govern, que després serà tramitat 
com a decret, el qual les incorporarà com a annex. 

 
2. Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'article 3 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
1. Els procediments de concurs obert i permanent de mèrits, concurs obert i permanent específic i sistema 
extraordinari de lliure designació per al proveïment de llocs de treball que han d'exercir els funcionaris de 
l'Administració de la CAIB es regiran per la convocatòria corresponent, el contingut de la qual s'ajustarà al que 
disposa aquest Reglament i a les bases i als barems aprovats per acord de Consell de Govern que ratificarà 
l'acord negociat en la Mesa Sectorial dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que 
després serà tramitat com a decret, el qual les incorporarà com a annex. 

 
2. Les convocatòries per al proveïment de llocs de treball, bé siguin per concurs obert i permanent de mèrits, 
concurs obert i permanent específic o bé extraordinari per lliure designació, s'hauran d'anunciar mitjançant 
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i, si escau, en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Si es considera necessari per garantir la difusió o el coneixement de la convocatòria, aquesta es podrà publicar 
en altres diaris oficials o, fins i tot, en altres mitjans de comunicació públics o privats. 

 
3. Es modifiquen els apartats 1, 4 i 6 de l'article 4 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera    

següent: 
 

1. El reingrés al servei actiu dels funcionaris que no tenguin reserva de plaça i de destinació es realitzarà 
mitjançant la participació d'aquests en les convocatòries per al proveïment de llocs de treball, ja sigui pel sistema 
de concurs obert i permanent de mèrits, pel sistema de concurs obert i permanent específic o el extraordinari de 
lliure designació. 

 
4. Els funcionaris reingressats en adscripció provisional tindran l'obligació de participar durant el primer any, 
comptador a partir de la data del reingrés, en almenys una convocatòria del concurs obert i permanent de mèrits 
que es convoquin per al proveïment de llocs de treball i de sol·licitar el lloc que ocupa en adscripció provisional. 

 
6. Tots els funcionaris reingressats en el servei actiu per la via d'adscripció provisional han de participar en 
almenys una de les convocatòries durant el primer any des de la data de l'adscripció provisional i obligatòriament 
quan es convoqui el lloc que ocupa en adscripció provisional. 

 
4. Es modifica el títol i el contingut de l'article 7 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera 

següent: 
 
 



  

   UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 

 
SECCIÓN SINDICAL CAIB 

 

E-mail:  baleares@facuso.es           C/ Roser 1, bajos       Telf. 971754448 
     Web:   www.fep.usoib.es                      07010 Palma 
 
 
 

1

 
Article 7 
Comissions de serveis i nomenament provisional per millora d'ocupació 

 
1. Quan un lloc de treball hagi resultat desert en la convocatòria corresponent de concurs obert i permanent de 
mèrits a llocs genèrics es podrà cobrir, en el cas de necessitat urgent o inajornable apreciada per l'Administració, 
mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació. En el supòsit de resultar desert es podrà cobrir per 
personal funcionari interí per borsa de treball del cos, l'escala o l'especialitat del lloc. 

 
2. Quan un lloc de treball hagi resultat desert en la convocatòria de concurs obert i permanent de mèrits a llocs 
singularitzats oberts a altres administracions o de concurs obert i permanent específic, o l'extraordinari de lliure 
designació, es podrà cobrir, en el cas de necessitat urgent o inajornable apreciada per l'Administració, 
mitjançant la comissió de serveis d'un funcionari que compleixi els requisits establerts per exercir-lo en la relació 
de llocs de treball i d'acord amb el que estableix l'article 82 de la Llei de la funció pública de la CAIB. En el supòsit 
que aquest lloc quedi desert en dues convocatòries de comissió de serveis es podrà oferir a nomenament 
provisional per millora d'ocupació. 

 
També es podrà declarar amb caràcter forçós la comissió de serveis, quan és urgent proveir un lloc de treball que 
ha quedat vacant després d'una convocatòria de provisió ordinària o d'una comissió de serveis ordinària 
voluntària, no hi ha cap funcionari de carrera en la llista que compleixi els requisits per ser nomenat 
provisionalment en un grup o un subgrup superior i no és possible recórrer al nomenament de personal funcionari 
interí o no n'hi ha en condicions d'ocupar-lo. 

 
3. Els llocs singularitzats ocupats mitjançant comissió de serveis es tornaran a convocar pel sistema de concurs 
obert i permanent de mèrits pels llocs oberts a altres administracions o pel sistema de concurs obert i permanent 
específic, en el termini màxim d'un any des del nomenament en comissió de serveis. 

 
Després de la segona convocatòria quan el lloc és declarat desert, es pot prorrogar la comissió de serveis, per un 
any més, i es tornarà a convocar pel sistema de concurs obert i permanent específic l'any de la no adjudicació del 
lloc. 

 
Si en la tercera convocatòria per concurs obert i permanent específic es declara desert el lloc, es podrà cobrir 
mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació i s'ha d'oferir pel sistema de promoció interna en la 
següent oferta d'ocupació pública. 

 
4. No obstant el que disposa el segon paràgraf de l'apartat dos, també es podrà acordar la comissió de serveis 
corresponent, encara que no s'hagi produït cap vacant, per dur a terme tasques que, a causa del volum que 
comportin o per altres raons conjunturals o especials, no puguin ser suficientment ateses pels funcionaris que, 
amb caràcter permanent, exerceixen els llocs de treball als quals s'assignin aquestes tasques. 

 
El funcionari que hagi d'acomplir la comissió de serveis acordada, en virtut del que disposa aquest apartat, 
bastarà que pertanyi al grup funcionarial en el qual es trobin classificats els llocs de treball que tenguin 
assignades aquestes tasques i que tenguin titulació adequada per al treball que han de fer. Per contra, no és 
necessari que pertanyin al cos o l'escala en qüestió. 

 
Els funcionaris que accedeixin a una comissió de serveis per aquest sistema continuaran percebent la totalitat de 
les retribucions amb càrrec als crèdits corresponents al seu lloc de treball d'origen, sens perjudici, en tot cas, de 
les indemnitzacions per raó del servei a les quals puguin tenir dret. 

 
Pel que fa a la resta, es regiran per les regles generals aplicables a les comissions de serveis comunes. 
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5. Les comissions de serveis i els nomenaments provisionals per millora d'ocupació seran autoritzades pel 
conseller o consellera competent en matèria de funció pública, el qual podrà sol·licitar informe previ a les 
respectives conselleries, si pertoca. 

 
6. El temps prestat en comissió de serveis es tindrà en compte a l'efecte de la consolidació del grau personal 
corresponent al nivell del lloc de treball des del qual es produeix la comissió, tret que, mitjançant la convocatòria 
oportuna, s'obtengui destinació definitiva en el lloc exercit en comissió de serveis o en un altre del mateix nivell. 
En aquest cas es tindrà en compte per consolidar el grau corresponent aquest darrer lloc, sens perjudici del que 
disposa l'article 36 d'aquest Reglament 

 
 

5. Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'article 9 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 
 

1. Els funcionaris al servei de l'Administració de la CAIB, qualsevol que en sigui la situació administrativa, excepte 
la d'aquells que es trobin en situació de suspensió ferma, que no hi podran participar mentre duri la suspensió, 
podran prendre part en el concurs obert i permanent de mèrits, concurs obert i permanent específic o 
extraordinari per a llocs de lliure designació que es convoquin si compleixen les condicions generals exigides i els 
requisits determinats en la convocatòria, el dia que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. 

 
2. Els funcionaris d'altres administracions públiques sols podran participar en el proveïment de llocs de treball per 
concurs obert i permanent de mèrits o específic o extraordinari per a llocs de lliure designació convocats per 
l'Administració de la Comunitat Autònoma, quan es prevegi aquesta possibilitat en la relació de llocs de treball i 
s'especifiqui així en la convocatòria corresponent, la qual, en aquest cas, a més de publicar-se en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
6. Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'article 10 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
1. Les sol·licituds per participar en els concursos obert i permanent de mèrits o específic s'han d'adreçar a l'òrgan 
convocant i han de contenir, com a mínim, la indicació del lloc o llocs pels quals es concursa. 

 
Si els llocs sol·licitats són diferents, s'haurà d'indicar, també, l'ordre de preferència. 

 
2. El termini de presentació d'instàncies, que ha de constar en cada convocatòria, no podrà ser inferior a set dies 
hàbils, comptadors des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 
7. Es modifica el punt 1 de l'article 12 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
1. En les convocatòries de concursos obert i permanent de mèrits i específic que faci l'Administració de la CAIB, hi 
haurà uns mèrits de consideració necessària que seran els mateixos per a totes aquestes. 
 

 
8. Es modifica l'article 13 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
D'acord amb el que disposa la Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, seran 
mèrits de consideració necessària en tots els concursos oberts i permanents de mèrits i específic que convoqui 
l'Administració de la CAIB: 

 
a) Posseir un grau personal adequat al nivell de complement de destinació del lloc convocat. 
b) Valorar el treball acomplit en els llocs anteriors ocupats en la mateixa administració pública i en d'altres. 
c) Tenir superats els cursos de formació i perfeccionament en escoles d'administració pública. 
d) L'antiguitat. 
e) Tenir el nivell de coneixement oral i escrit de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. 
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f) La prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis forçosa, una comissió de serveis en 
atribució temporal de funcions o per la prestació de serveis a la Unitat de Suport Conjuntural de la 
direcció general competent en matèria de funció pública. 
g) Permanència en el lloc de treball amb destinació definitiva. 

 
En el concurs obert i permanent  específic  s'han de valorar també, necessàriament: 

 
a) Titulacions acadèmiques. 
b) Itineraris formatius de capacitació i competència per al desenvolupament de prefectures orgàniques. 

 
9. Es modifica l'article 14 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
1. La valoració dels mèrits de consideració necessària es farà d'acord amb els barems establerts en les bases 
generals i cada convocatòria, la qual, no obstant això, els haurà d'atribuir en funció de les circumstàncies que 
s'exposen a continuació: 

 
a) Posseir un grau personal en relació amb el lloc de treball sol·licitat. 

 

— Per tenir un grau personal consolidat i reconegut superior al nivell del lloc sol·licitat. 
— Per tenir un grau personal consolidat i reconegut igual al nivell del lloc sol·licitat. 
— Per tenir un grau personal consolidat i reconegut inferior al nivell del lloc sol·licitat. 

 
b) La valoració del treball duit a terme en els llocs ocupats anteriorment a l'Administració pública s'ha de 
fer atenent el nivell del lloc o llocs ocupats i tenint en compte si aquest nivell era igual, inferior o superior 
al del lloc de treball sol·licitat. Les bases generals han d'establir un sistema d'equivalències per a les 
persones que acreditin haver desenvolupat treball a llocs de treball laborals. 

 
c) Cursos de formació i perfeccionament superats en escoles d'administració pública. 

 
— Aquest mèrit es valorarà, únicament, quan el curs realitzat estigui expressament inclòs en la 
convocatòria, perquè la matèria sobre la qual ha tractat estigui directament relacionada amb les 
funcions pròpies del lloc de treball de què es tracti. 
— La convocatòria haurà d'assignar la puntuació corresponent tenint en compte la durada del curs. 
— No es podrà valorar un curs si no s'acredita haver-lo superat amb aprofitament. 

 
d) L'antiguitat es valorarà per anys o mesos de serveis prestats. A aquest efecte, es computaran els 
reconeguts que s'hagin prestat abans de l'ingrés en el cos o l'escala corresponent, d'acord amb el que 
disposa la Llei 70/1978, de 26 de desembre. 

 
No es computaran, a l'efecte de l'antiguitat, els serveis que s'hagin prestat simultàniament amb altres 
igualment al·legats. 

 
e) El nivell de coneixement oral i escrit de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, s'ha d'acreditar 
mitjançant l'aportació del certificat expedit per l'organisme o el centre oficial oportú. 

 
Els certificats que s'han de valorar s'han de referir als tipus de coneixements següents: 

 
— Certificat de coneixements B1 
— Certificat de coneixements B2 
— Certificat de coneixements C1 
— Certificat de coneixements C2 
— Certificat de coneixements de llenguatge administratiu 
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Si s'aporta més d'un certificat, ha de puntuar únicament el del nivell superior, excepció feta dels 
coneixements de llenguatge administratiu, la valoració del qual s'ha de sumar a la puntuació obtinguda pels 
altres coneixements acreditats. 

 
f) La prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis forçosa, una comissió de serveis en 
atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en 
matèria de funció pública. Al personal funcionari al qual s'adjudiqui una d'aquestes comissions, o mentre 
presti serveis a la Unitat de Suport Conjuntural. 

 
g) Permanència en el lloc de treball de destinació definitiva 

 
Es valorarà la permanència en el lloc de treball des del qual es participa, sempre que s'hagi obtingut 
per qualsevol procediment de provisió que atorgui la titularitat d'aquest amb caràcter definitiu. 

 
2. En el concurs obert i permanent específic i en el concurs extraordinari pel sistema de lliure designació s'han 
de valorar també, necessàriament: 

 
a) Les titulacions acadèmiques expedides per universitats o centres oficials, s'han de valorar, quan 
escaigui, i sempre que estiguin relacionades amb les funcions del lloc de treball que es pretén, en 
consideració al que estableixen les bases generals i les específiques de la convocatòria. 

 
b) Itineraris formatius de capacitació i competència per al desenvolupament de prefectures orgàniques. 

 
2. Els mèrits de consideració necessària es valoraran amb referència a la data de finalització del termini de presentació 

d'instàncies i s'acreditaran documentalment amb la sol·licitud de participació, tret que aquestes dades ja estiguin en poder 
de l'Administració, o si s'especifica així en la convocatòria. 

En els processos de valoració, es podran sol·licitar formalment als interessats els aclariments o la documentació 
addicional que s'estimi necessària per constatar els mèrits al·legats, si escau. 

 

 
10. Es modifica l'article 15 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
1. Les convocatòries, a més dels mèrits de consideració necessària, podran tenir en compte els mèrits següents: 

 
a) Diplomes o títols oficials. 
b) Estudis. 
c) Publicacions. 
d) Supòsits relatius a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. 
e) Altres mèrits que s'especifiquin en la convocatòria. 

 
2. Tots aquests, tret dels supòsits relatius a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, han d'estar 
directament relacionats amb la funció del lloc de treball que comporti l'atribució del mèrit corresponent. 

 
11.Es modifica el contingut de l'article 16 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda 
redactat de la manera següent: 

 
La valoració dels mèrits als quals fa referència l'article anterior es desenvoluparà de manera concreta en les bases 
generals i en els barems que regulin els processos de provisió. 

 
     12.Es modifica l'article 17 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 
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1.En les bases generals i específiques de les convocatòries per cobrir llocs de treball de l'Administració de la CAIB 
per concurs obert i permanent de mèrits per a llocs genèrics s'hi ha de fixar, si escau, la puntuació mínima 
exigible per a l'adjudicació de destinació. 

 
2.En cas d'empat en la puntuació final dels mèrits al·legats en un concurs obert i permanent de mèrits, per 
dirimir-lo s'acudirà a la puntuació atorgada conjuntament als mèrits de consideració necessària i, si aquest 
persisteix, s'atorgarà la plaça al funcionari que tengui més antiguitat a l'Administració de la CAIB, i, si encara 
persisteix, a qui acrediti més antiguitat en altres administracions. 

 
13.Es modifica l'article 19 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
Els llocs de treball inclosos en les convocatòries respectives de concursos obert i permanent de mèrits no es podran 
declarar deserts   quan hi hagi concursants que, havent-ho sol·licitat, hagin obtingut la puntuació mínima 
exigida en la convocatòria concreta. 

 
14.Es modifica el punt 1 de l'article 26 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
1.Abans de la publicació de la resolució provisional de les adjudicacions del concurs els participants podran 
desistir, totalment o parcialment, de la seva sol·licitud, i caducarà el termini per renunciar o desistir de participar 
en el concurs. 

 
El desistiment serà parcial quan inclogui només algun dels llocs sol·licitats. 

 
Un cop transcorregut aquell període, doncs, les sol·licituds formulades seran vinculants per al peticionari i les 
destinacions, irrenunciables, tret que, abans de la presa de possessió, s'hagi obtingut una altra destinació mitjançant 
convocatòria pública. 

 
15.Es modifica el punt 1 de l'article 27 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
1.Els funcionaris que accedeixin a un lloc de treball pel procediment de concurs obert i permanent de mèrits o 
específic podran ser remoguts d'aquest lloc per les causes sobrevingudes següents: 

 
16. Es modifiquen els punts 1 i 3 l'article 28 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
1.La lliure designació constitueix un sistema de proveïment de caràcter extraordinari que s'utilitzarà per cobrir 
places que figurin com a susceptibles de cobrir-se per aquest sistema en la relació de llocs de treball. 

 
 [...] 

 
3. Serà aplicable, en tot cas, a aquest sistema extraordinari de proveïment el procediment general del sistema de 
concurs obert i permanent específic, en tot allò que no sigui incompatible amb les peculiaritats pròpies de la lliure 
designació. 

 
17. Es modifica l'article 29 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 
 

Hauran d'acompanyar les sol·licituds de participació en el proveïment de llocs de treball pel sistema extraordinari 
de lliure   designació, quan ho prevegi així la convocatòria, de la documentació següent: 

 

a) Declaració d'acomplir els requisits exigits en la convocatòria per exercir el lloc de treball corresponent. 
b) Títols acadèmics. 
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c) Acreditació dels llocs de treball exercits anteriorment, tant a l'Administració pública com a l'empresa 
privada, especialment referits als requisits exigits en la convocatòria. 
d) Estudis, cursos realitzats i coneixements d'idiomes. 
e) Acreditació dels mèrits de consideració necessària. 
f) Tots els altres mèrits que es considerin oportuns. 

 
18. Es modifica el punt 2 de l'article 38 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
2. L'accés a un altre cos o escala dins el mateix grup, dels funcionaris que acompleixin les condicions per a l'accés 
a aquest i que s'acullin, en la convocatòria corresponent, al torn de promoció interna es regirà mitjançant 
les bases generals i els barems   negociats en la Mesa Sectorial dels Serveis Generals de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, amb efectes des de la seva aprovació per acord del Consell de Govern, que després 
serà tramitat com a decret, el qual les incorporarà com a annex. 

 
19. Es modifica el punt 2 de l'article 39 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 

 
2. Amb la finalitat de facilitar la promoció interna dels funcionaris mitjançant l'accés a un cos o escala 
immediatament superiors al propi, els primers quinze dies del mes de gener s'ha d'aprovar l'oferta d'ocupació 
pública per al sistema de promoció interna que ha d'incloure les places vacants de llocs genèrics i les 
singularitzades que així s'acordi. Abans del dia 31 de gener s'han de convocar aquests processos selectius de 
promoció interna. 

 
20. Es modifiquen els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l'article 41 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queden redactats de la 

manera següent: 
 

1. L'ascens per promoció interna s'ha de dur a terme mitjançant convocatòries públiques pel sistema de concurs 
oposició amb la participació competitiva dels funcionaris del cos o l'escala del grup inferior que compleixin els 
requisits exigits, amb caràcter general. 

 
Els aspirants amb alguna discapacitat ho han d'indicar en la sol·licitud i han de precisar les adaptacions de temps 
i mitjans que necessitin per fer les proves. 

 
2. En la fase de concurs, que no tindrà caràcter eliminatori, s'han de valorar els mèrits que es determinin en les 
bases generals i específiques que regulin aquests processos. 

 
En cap cas, no es podrà aplicar la puntuació obtinguda a la fase de concurs, per superar exercicis de la fase 
d'oposició. 

 
3. Un cop fetes les proves selectives corresponents, els funcionaris que accedeixin a altres cossos o escales pel 
sistema de promoció interna conservaran el grau personal que hagin consolidat, sempre que es trobi inclòs en 
l'interval de nivells corresponents al cos o l'escala a què accedeixin i el temps de serveis prestats en els d'origen 
serà d'aplicació, en tot cas, per consolidar el grau personal en el nou cos o escala. 

 
4. Les vacants convocades per a promoció interna que restin desertes per no haver obtingut els aspirants la 
puntuació mínima exigida per a la superació de les proves corresponents s'han d'acumular a les que s'ofereixin a 
la resta d'aspirants d'accés lliure. 

 
5. L'Administració també podrà facilitar la preparació de les proves d'accés mitjançant l'organització dels cursos 
corresponents i d'acord amb els criteris que s'hagin establert en la convocatòria, en tot cas. 

 
6. Es garanteix la possibilitat d'accés per promoció interna a tots els cossos i escales, acomplint els requisits 
objectius indispensables, des del grup immediatament inferior. 
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7. En el cas de llocs de treball adscrits a més d'un grup es donarà opció, si l'Administració ho estima convenient 
per als interessos públics en els termes que preveu l'article 22.1 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, d'acord amb la 
redacció que fa l'article 17 de la Llei 22/1993, de 29 de desembre, de reforma del règim jurídic de la funció 
pública, al manteniment en el mateix lloc de treball dels funcionaris que accedeixin al grup immediatament 
superior mitjançant promoció interna. 

  
En els processos d'adaptació, regulats en la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de 
promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, es donarà l'opció, als funcionaris que accedeixin 
al grup immediatament superior mitjançant promoció interna, de mantenir-se en el mateix lloc de treball. 

 
Els aspirants aprovats que exerceixin aquesta opció seran exclosos del sistema d'adjudicació de destinacions per 
l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu de la promoció interna i els llocs s'adjudicaran als següents 
aspirants que hagin superat el procés de promoció interna. 

 
Les vacants inicialment convocades per cobrir per promoció interna que restin desertes, com a conseqüència del 
que disposa aquest apartat, s'acumularan al següent procés de promoció interna o bé es negociarà que 
s'acumulin a les ofertes al torn lliure. 

 
8. L'Administració, si ho estima convenient per als interessos públics, podrà acumular al torn lliure les places que 
deixin vacants els funcionaris que accedeixin pel sistema de promoció interna a un grup superior i als quals 
s'adjudiqui un lloc de destinació dels oferts en la corresponent convocatòria, sempre que siguin llocs base. 

 
 

21. Es modifica l'article 40 del Decret 33/1994, de 28 de març, que queda redactat de la manera següent: 
 

Les proves de promoció interna, en les quals s'han de respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat, s'han de dur a terme en convocatòries independents a les d'ingrés, per a la millora de la planificació 
general dels recursos humans. 

 
22. S'afegeix una disposició transitòria al Decret 33/1994, de 28 de març, en els termes següents: 

 
De manera transitòria i fins a la implantació definitiva dels itineraris formatius, els cursos de formació i 
perfeccionament, impartits o superats en escoles d'administració pública, es continuaran valorant en el concurs 
obert i permanent específic. Aquesta valoració es farà segons les consideracions següents: 

 
— S'han de valorar, únicament, quan la matèria estigui directament relacionada amb les funcions 

pròpies del lloc de treball de què es tracti. 
— La convocatòria ha d'assignar la puntuació corresponent tenint en compte la durada del curs. 
— No es pot considerar un curs superat si no se n'acredita l'aprofitament. 

 
 

Disposició final cinquena 
Modificacions del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs 
de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears 

 
1. Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l'article 1 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queden redactats de la manera 

següent: 
 

1. Les persones amb discapacitats poden participar en les convocatòries de proves selectives per ingressar en els 
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cossos i les escales de funcionaris i en les categories professionals de personal laboral fix de l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en les de promoció interna i en els concursos de provisió de llocs de 
treball, en igualtat de condicions amb la resta d'aspirants, sempre que puguin exercir les funcions del lloc de 
treball. 

 
4. Les persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit podran participar en les proves 
selectives que, amb reserva  exclusiva i amb bases diferenciades, es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a aquest col·lectiu. 

 
2. Els apartats 1 i 2 de l'article 2 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, queden modificats de la manera següent: 

 
1. En les ofertes d'ocupació pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord 
amb el que disposa l'article 48 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears, es reservarà una quota mínima del set per cent de les vacants perquè les cobreixin persones 
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % fins que, progressivament, aquest col·lectiu arribi al 2 % dels 
efectius totals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Assolit el percentatge esmentat, 
les ofertes públiques han de reservar el percentatge corresponent per tal de mantenir com a mínim el 2 %. 

 
2. La reserva mínima a què es refereix l'apartat anterior s'ha de desglossar en: 

 
a) Un mínim del 2 % de les vacants es reservaran perquè les cobreixin persones amb discapacitat intel·lectual. 
b) Un mínim del 5 % de les places vacants es reservaran perquè les cobreixin persones que acreditin qualsevol altre 
tipus de discapacitat. 

 
Dins cada un dels percentatges anteriors es pot preveure una reserva específica per als col·lectius inclosos dins cada 
tipus de discapacitat que presentin una menor representació dins l'Administració. 

 
3. Es modifica l'apartat 2 de l'article 4 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queda redactat de la manera següent: 

En les proves selectives, inclosos els cursos de formació o períodes de pràctica, s'establiran, per a les persones 
amb discapacitat que ho sol·licitin, les adaptacions possibles de temps i mitjans per fer-les. En les convocatòries 
s'indicarà expressament aquesta possibilitat, i les persones interessades hauran de formular la petició 
d'adaptació en la sol·licitud de participació. 

 
A aquest efecte, els tribunals o les comissions de selecció han de fer les adaptacions establertes per la Direcció 
General d'Atenció a la Dependència, i poden requerir l'informe i, si escau, la col·laboració dels òrgans tècnics de 
l'Administració laboral, sanitària, dels òrgans competents de la Direcció General de Serveis Socials o del Consell 
Assessor per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat en l'Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. 

 
4. S'introdueix un apartat 4 en l'article 5 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, en els termes següents: 

 
4. Una vegada superat el procés selectiu, les persones que ingressin en cossos o escales de funcionaris o 
categories de personal laboral de l'Administració General de la CAIB i hagin estat admeses en la convocatòria 
ordinària amb places reservades per a persones amb discapacitat poden sol·licitar a l'òrgan convocant la 
modificació de l'ordre de prelació per a l'elecció de les places dins l'àmbit territorial que es determini en la 
convocatòria, per motius de dependència personal, dificultats de desplaçament o altres d'anàlogues, que han de 
ser degudament acreditades. L'òrgan convocant ha de decidir aquesta alteració quan es trobi degudament 
justificat, i s'ha de limitar a fer la mínima modificació en l'ordre de prelació necessària per possibilitar l'accés al 
lloc de la persona amb discapacitat. 

 
 



  

   UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 

 
SECCIÓN SINDICAL CAIB 

 

E-mail:  baleares@facuso.es           C/ Roser 1, bajos       Telf. 971754448 
     Web:   www.fep.usoib.es                      07010 Palma 
 
 
 

2

5. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 6 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queda redactat de la manera següent: 
 

1. En les ofertes d'ocupació pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es pot 
reservar una quota mínima del 5 % dels llocs vacants per a persones amb discapacitat, que no sigui originada per 
discapacitat intel·lectual, sempre que tenguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. L'oferta 
d'aquests llocs de treball s'ha de dur a terme en un torn independent dins el torn lliure, en el qual només poden 
participar aquestes persones. 

 
[...] 

 
3. Les vacants de la reserva per a persones amb discapacitat que no es cobreixin per aquesta reserva es podran 
acumular a les convocades pel torn lliure. 

 
6. Es modifica el títol i l'apartat 1 de l'article 7 Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queda redactat de la manera següent: 

 
Article 7 
Accés de persones amb discapacitat intel·lectual 

 
1. En les ofertes d'ocupació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més de la quota 
de reserva establerta en l'article anterior, s'ha de reservar una quota mínima del 2 % del global dels llocs vacants 
per a persones amb discapacitat intel·lectual, i que tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 %. 

 
7. Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l'article 8 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, que queden redactats de la manera 

següent: 
 

2. En les convocatòries públiques del personal funcionari interí i laboral no permanent de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears s'ha de reservar una quota mínima del 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb 
grau de discapacitat igual o superior al 33 %, amb la distribució que estableix l'article 2.2 d'aquest Decret, 
excepte que l'Administració hagi assolit el 2 % d'efectius totals, cas en el qual s'ha de reservar, com a mínim, el 2 
%. 

 
[...] 

 
4. L'adjudicació de llocs vacants ha de garantir el compliment dels percentatges establerts en l'apartat 2 d'aquest 
article. No obstant això, també s'ha d'oferir el lloc de treball a la persona amb discapacitat a la qual, per la 
puntuació obtinguda en el procés selectiu, correspondria un lloc de treball del torn lliure. 

 
Disposició final sisena 
Modificacions del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari 
interí al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 
1. Es modifica l'apartat primer de l'article 3 del Decret 30/2009, de 22 de maig, que queda redactat en els termes 

següents: 
 

1.El procediment ordinari de selecció de personal funcionari interí consisteix en el sistema de borses de persones 
aspirants provinents d'haver aprovat alguna prova sense que sigui necessari haver superat l'exercici o la fase 
corresponent en una convocatòria pública de selecció, ordenades d'acord amb les puntuacions obtingudes en els 
diferents exercicis. 

 
A l'únic efecte de poder formar part de les borses ordinàries, les bases de les convocatòries poden establir la 
puntuació mínima a partir de la qual es considera que les persones han aprovat els exercicis a l'efecte de 
formar part de les borses. Aquesta nota pot ser distinta de la fixada en les bases per superar la prova. 
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2. Es modifiquen els apartats 1 i 8 de l'article 4 del Decret 30/2009, esmentat, que queden redactats en els termes següents: 

 
1. Es considera procediment extraordinari el que es tramita preferentment mitjançant la realització d'una prova 
selectiva, o mitjançant la convocatòria pública d'un concurs, un cop exhaurides les borses formades per mitjà del 
procediment ordinari. 

 
[...] 

 
8. En el procediment extraordinari mitjançant concurs, el barem ha d'incloure, a més d'altres mèrits que, si 
escau, puguin ser adequats, els mèrits següents: 

 
a) L'experiència professional en la realització de funcions de naturalesa o contingut tècnic anàlegs a les 
del cos, de l'escala o de l'especialitat de la borsa a la qual s'opta, la qual ha de comprendre en tot cas els 
serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de la 
Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública. 
b) El nivell de coneixements de català superior al que s'exigeix per a l'ingrés en el cos o l'escala de 
l'Administració general o especial i el grup o subgrup d'adscripció corresponent a la borsa a la qual 
s'opta. 
c) Els exercicis superats de processos selectius per oposició o concurs oposició del mateix cos, escala i 
especialitat de la borsa a la qual opta la persona interessada, que hagi convocat l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el període de temps determinat en la convocatòria. 
d) La prestació de serveis a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria 
de funció pública, sempre que s'hagi prestat en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta, d'acord 
amb les previsions contingudes en l'article 88 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
3. S'introdueix un article 4 bis en el Decret 30/2009, esmentat, amb el contingut literal següent: 

 
1. Per ser admès en les convocatòries dels procediments extraordinaris i prendre-hi part, basta que els aspirants 
presentin una declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, relativa al 
compliment de totes i cada una de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini 
assenyalat per a la presentació de les instàncies. 

 
Això no obstant, l'Administració pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que 
acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin 
d'aportar en aquest procés selectiu i l'interessat ha d'aportar-los. 

 
La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la 
declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, 
hagi estat requerida per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, 
sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer. 

 
2. En el procediment extraordinari mitjançant una prova selectiva la documentació acreditativa dels requisits i 
altres aspectes declarats es pot comprovar un cop fet l'examen respecte dels aspirants aprovats. En cas contrari, 
s'ha de conformar una llista provisional d'aspirants segons la nota obtinguda en la prova i la puntuació 
assignada al nivell de coneixements de llengua catalana que hagin declarat els aspirants. Els requisits i els 
coneixements de llengua catalana seran comprovats per l'EBAP seguint el procediment establert en els apartats 
següents d'aquest article. 
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3.  En el procediment extraordinari per concurs, els aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud,  un full 
d'autobaremació             que té igualment la consideració de declaració responsable. La puntuació declarada vincula 
l'aspirant i determina la seva posició màxima en l'ordre de prelació de la borsa. D'acord amb les puntuacions 
declarades s'ha de conformar una llista provisional de mèrits. 

 
4. L'òrgan de selecció ha de revisar i comprovar els mèrits i les puntuacions declarades en la llista provisional seguint 
l'ordre de prelació dels aspirants. La revisió i comprovació dels mèrits i les puntuacions declarats es pot fer en una 
única comprovació pel total d'aspirants presentats o de manera parcial segons es prevegi en les convocatòries. 

Si com a resultat de la comprovació feta es modifica la puntuació declarada per les persones aspirants, l'òrgan de 
selecció ha d'ajustar la seva posició en la relació provisional, la qual s'ha de publicar per tal que en el termini de cinc 
dies hàbils les persones interessades puguin presentar les al·legacions i els documents que considerin adients. 

 
5. Si la comprovació es fa de manera parcial s'ha de respectar l'ordre de prelació, i un cop resoltes les 
al·legacions a la llista provisional, s'han de publicar les puntuacions definitives de les persones revisades amb la 
finalitat de poder emprar aquesta llista per nomenar personal funcionari interí, sempre que no s'alteri l'ordre de 
prelació. 

 
La llista provisional de mèrits i la llista definitiva de puntuacions, i les seves respectives modificacions, s'han de fer 
públiques a la pàgina web de l'EBAP. 

 
6. Un cop comprovats els mèrits de tots els aspirants i resoltes les al·legacions presentades, s'ha de publicar la 
constitució de la borsa de persones aspirants a personal funcionari interí en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i 
a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
4.Es modifica l'apartat 1 de l'article 6 del Decret 30/2009, amb el contingut següent: 

 
1. S'han de crear borses de treball específiques dels cossos auxiliar i subaltern de l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, per als supòsits en què faci falta atendre les funcions pròpies d'aquests cossos en 
els casos de: 

 
a) Substitució de personal funcionari en situació de llicència, quan tengui una durada prevista no superior a 

nou mesos. 
b) Substitució de personal funcionari en situació de reducció de jornada. 
c) Subvenció de necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat per un 
termini màxim de nou mesos dins un període de divuit. Aquestes borses s'han de formar, en aplicació dels 
apartats 4 a 10 de l'article 4 d'aquest Decret, amb les persones aspirants seleccionades mitjançant una 
convocatòria pública, d'acord amb allò que s'estableixi en cada cas. 

 
5.Es modifiquen els apartats 2 i 6 de l'article 7 del Decret 30/2009, amb el contingut següent: 

 
2. També es pot fer una oferta per un període de temps entre tres i nou mesos per prestar serveis en les diferents 
unitats orgàniques i diferents centres d'una conselleria, un organisme autònom o un ens de dret públic sotmesos 
a dret privat on pugui haver-hi personal funcionari adscrit, de manera que el secretari o secretària general o 
l'òrgan equivalent els pugui assignar successivament diferents destinacions dins l'illa o dins una zona 
determinada per cobrir mancances de personal que es van produint, sense que el temps total d'aquestes 
destinacions superi els nou mesos en un període de divuit. 

 
[…] 

 
6. El personal funcionari interí que cessi en el lloc de treball s'incorpora automàticament en les borses d'aquest 
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article de les quals formi part de la manera següent: 
 

a) En el cas d'interinitats per substitució previstes en l'article 6.1.a) i 6.1.b), s'ha d'incorporar en el lloc 
que li correspongui d'acord amb la puntuació obtinguda en el moment en què es varen formar aquestes 
borses. 
b) En el cas d'interinitats per subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials 
d'increment de l'activitat de l'article 6.1.c) quan la durada acumulada dels seus nomenaments com a 
personal funcionari interí en el mateix cos, escala o especialitat sigui inferior a nou mesos s'ha 
d'incorporar en el lloc que li correspongui d'acord amb la puntuació obtinguda en el moment en què es 
varen formar aquestes borses, però únicament es pot fer un altre nomenament d'aquestes 
característiques fins al compliment del termini màxim de nou mesos. 
c) En el cas d'interinitats per subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials 
d'increment de l'activitat de l'article 6.1.c) quan la durada acumulada dels seus nomenaments com a 
funcionari interí en el mateix cos, escala o especialitat per subvenir a necessitats urgents, 
extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat sigui superior a sis mesos dins els darrers 
divuit mesos, s'ha d'incorporar en el lloc que li correspongui d'acord amb la puntuació obtinguda, però en 
situació de no disponible en aquesta borsa durant el temps necessari fins que es completi aquest període 
de divuit mesos. 

 
6.Es modifiquen les lletres d), e) i f) de l'article 9.3, que queden redactades de la manera següent: 

 
 

d) S'ha de constituir una borsa específica de persones aspirants amb discapacitat intel·lectual, amb 
l'objectiu de cobrir les vacants que no s'hagin pogut adjudicar amb caràcter definitiu per mitjà de les proves 
corresponents per a persones amb aquesta discapacitat, o bé per als llocs reservats que, per qualsevol 
causa, quedin vacants amb posterioritat a la cobertura definitiva. 
e) Exhaurida la borsa a què fa referència l'apartat anterior o no constituïda per manca de persones 
aspirants d'aquestes característiques aprovades, s'ha de dur a terme la convocatòria corresponent per 
formar una borsa específica de persones aspirants amb discapacitat intel·lectual, d'acord amb el 
procediment extraordinari establert en aquest Decret. 
f) Així mateix, s'ha d'oferir a les persones aspirants de les borses de persones amb discapacitat que 
correspongui el set per cent del total de llocs de treball que resultin vacants i, a aquest efecte, se'ls ha 
d'oferir, de cada cos i escala on hi hagi reserva, les vacants número 7 i les posteriors de catorze en catorze. 
És a dir, els llocs número 14, 28, 32, etc., i així successivament. No obstant això, se'ls han d'oferir també 
llocs de treball no reservats quan, per la puntuació obtinguda en el procés selectiu, els correspongui, sempre 
que la discapacitat de la persona aspirant concreta sigui compatible amb les tasques del lloc. 

 

 
 

7.Es modifica l'article 11 del Decret 30/2009, que queda redactat de la manera següent: 
 

   1.El personal funcionari interí cessa en el lloc per les causes i amb els efectes prevists en la legislació de la funció 
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 

 
2. A l'efecte de substituir el personal funcionari en situació de llicència, s'ha d'entendre que en el supòsit 
d'acumulació de la llicència d'un mes per lactància d'un fill o filla menor de nou mesos, o de l'edat que la 
normativa vigent disposi, a la llicència de maternitat o de paternitat, i atès que no es produeix la reincorporació 
física de la persona substituïda a les funcions del seu lloc, el funcionari interí o la funcionària interina que duia a 
terme les funcions durant la baixa per maternitat o per paternitat pot continuar ocupant el lloc de treball i no es 
disposarà el cessament fins a la reincorporació efectiva de la persona titular substituïda. 
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3. Igualment es pot mantenir en el lloc de treball el personal funcionari interí quan el personal funcionari gaudeixi 
de les vacances o d'un altre tipus de llicència o de permís per qualsevol causa o obtengui una excedència per a 
cura de fills i filles, sense solució de continuïtat a l'acumulació de la llicència abans esmentada. Aquest personal 
ha de cessar en el lloc de treball quan es produeixi la reincorporació efectiva al seu lloc de treball de la persona 
substituïda. 

 
 

4. En el supòsit que el personal substituït perdi, per qualsevol causa, el dret a la reserva del lloc de treball, el 
personal funcionari interí que ocupa el lloc de treball pot continuar ocupant-lo en la condició d'interinitat per 
vacant amb els efectes que estableix l'article 15.2.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
 
Disposició final vuitena 
Modificacions del Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears 

 
1. Es modifica el contingut de la lletra a) de l'apartat 4 de l'article 34, que queda redactat de la manera següent: 

 

a) Un membre del cos d'advocacia, designat per sorteig entre els advocats i advocades que han superat un 
procés selectiu per accedir al cos d'advocacia, en els darrers quinze anys o en les tres darreres convocatòries. 

 
2. Es modifica el contingut de l'article 35, que queda redactat de la manera següent: 

 
Article 35 
Ocupació interina o temporal de llocs de treball del cos d'advocacia 

 
1. L'ocupació interina o temporal de llocs de treball del cos d'advocacia s'ha d'establir mitjançant procediments 
ordinaris de formació de borses d'aspirants provinents d'haver superat alguna prova o exercici en les 
convocatòries públiques de selecció. 

 
2. Les borses es gestionen d'acord amb la normativa general establerta per a les borses de personal funcionari 
interí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tenint en compte les especificitats que s'estableixen en 
aquest Decret, excepte pel que fa al termini de vigència, que serà indefinit. 

 
3. Quan es prevegi que les borses ordinàries poden quedar exhaurides es pot dur a terme una convocatòria per a 
la formació d'una borsa extraordinària, mitjançant un procediment extraordinari que garanteixi la idoneïtat dels 
aspirants i a través d'un sistema que inclogui, com a mínim, dos exercicis pràctics, un de caràcter processal i 
l'altre de caràcter consultiu. El resultat d'aquest procediment determinarà la formació d'una nova borsa 
extraordinària. 

 
Exhaurides totes les borses, la convocatòria per a la formació d'una borsa extraordinària s'ha de dur a terme de 
manera immediata, en un període no superior a tres mesos des que es produeix l'exhauriment, d'acord amb allò 
que preveu l'apartat 2 d'aquest article, excepte que estigui en curs una convocatòria de proves selectives d'accés 
al cos. 

 
4. Les borses posteriors són sempre preferents a les anteriors i les borses ordinàries són preferents a les 
extraordinàries. Les borses es gestionen d'acord amb la normativa general establerta per a les borses de 
personal funcionari interí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tenint en compte les especificitats que 
s'estableixen en aquest Decret, excepte pel que fa al termini de vigència, que serà indefinit. 

 



  

   UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 

 
SECCIÓN SINDICAL CAIB 

 

E-mail:  baleares@facuso.es           C/ Roser 1, bajos       Telf. 971754448 
     Web:   www.fep.usoib.es                      07010 Palma 
 
 
 

3

5. Produïda la desocupació d'un lloc de treball d'advocat, per qualsevol causa, la crida d'aspirants per ocupar-lo 
interinament o temporalment s'ha de dur a terme per rigorós ordre de prelació en les borses formades d'acord 
amb les previsions d'aquest article. 

 
Si, en el moment de la crida per ocupar un lloc vacant, l'aspirant que forma part d'una borsa de personal 
funcionari interí és també funcionari de carrera del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears, pot optar a ocupar el lloc temporalment en comissió de serveis, d'acord amb el que preveu 
l'article 82.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
6. En cap cas no es pot ocupar temporalment un lloc de treball d'advocat o advocada si no s'acredita haver 
superat, com a mínim, un exercici en un procés selectiu convocat per a la cobertura de llocs de treball de 
l'Advocacia. 

 
3. Es modifica l'article 37 del Decret 74/2016, de 23 de desembre, que passa a tenir el contingut següent: 

 
Article 37 
Cessament de persones que ocupen interinament o temporalment llocs de treball d'advocats de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears 

 
El cessament de les persones que ocupen interinament o temporalment llocs de treball d'advocats de la 
Comunitat Autònoma s'ha de dur a terme d'acord amb els criteris establerts per la Direcció General de Funció 
Pública, per al cessament del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears, amb independència de si l'ocupació del lloc s'ha establert mitjançant un nomenament de 
personal funcionari interí o d'una comissió de serveis de personal funcionari de carrera del cos superior. 

 
Disposició final catorzena 
Modificació de la Llei 17/2019, de 8 d'abril, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables 
derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures 
urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, 
pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges 
intenses i les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca 

 
3. L'apartat 6 de la disposició addicional segona de la Llei 17/2019, de 8 d'abril, queda modificat de la manera següent: 

 
6. Els funcionaris de l'escala operativa bàsica que en el termini de cinc anys des de l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei no aconsegueixin acreditar el requisit de titulació passaran a la situació de «per extingir» en el subgrup C2, 
excepte que obtenguin la titulació requerida. 

 
 

Disposició final vint-i-unena 
 Deslegalització 

 
El Consell de Govern, mitjançant decret, pot modificar les normes que contenen les disposicions finals tercera, quarta, 
cinquena, sisena, setena, vuitena, novena i dotzena d'aquest Decret llei. 

 
 
 
 
 
 
 



  

   UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 

 
SECCIÓN SINDICAL CAIB 

 

E-mail:  baleares@facuso.es           C/ Roser 1, bajos       Telf. 971754448 
     Web:   www.fep.usoib.es                      07010 Palma 
 
 
 

3

Disposició final vint-i-dosena  
Títols competencials 

 
Aquest Decret llei es dicta a l'empara dels articles 4,.3 12, 14, 15, 27,30.1, 30.6, 30.10, 30.28, 31.3, 31.5, 34, 35 i 36 de 
l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears relatius o relacionats amb la funció pública que, al seu torn, van legitimar 
l'aprovació de les respectives normes que amb aquest Decret llei es modifiquen. 

 
 

Disposició final vint-i-tresena 
Producció d'efectes de determinades disposicions del Decret llei 4/2022, de 30 de març 

 
Els apartats 1, 2, 4 i 6 de la disposició final sisena del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures 
extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, han de 
produir efectes a partir del mateix dia de la publicació d'aquest Decret llei en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 


