
 
A la Direcció General de Funció Pública del Govern Balear

José Ucendo Hernández, Secretari General de la Federació d’Atenció a la 
Ciutadania de la USO Illes Balears, domiciliat al carrer Cigne, núm. 17 baixos, 
07006, Palma

EXPOSO:
1. Que els diferents Acords de carrera professional signats entre 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les 
organitzacions sindicals més representatives, estableixen diferents 
sistemes d’homologació de la carrera professional entre distintes 
administracions.

2. En particular,l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 12 de 
novembre de 2015, pel qual s’aproven les bases per reactivar la carrera 
professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis 
generals de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i 
es remodula l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè 
Intercentres de 4 de maig de 2015, punt 15, afegit d’acord amb el Acord del
Consell de Govern de 18 de juliol de 2022, es regula l’homologació de la 
carrera professional del personal funcionari interí i laboral temporal en els 
termes següents:

15. Homologació de la carrera professional horitzontal del personal 
funcionari interí i laboral temporal

El personal funcionari interí i laboral temporal de qualsevol 
administració pública que passi a prestar serveis a l'àmbit de serveis 
generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma mitjançant 
nomenament de funcionari interí o contractació laboral temporal i 
tengui reconegut en alguna administració pública algun nivell o grau 
de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria 
professional pot soŀlicitar l'homologació d'aquesta sempre que, d'una 
banda i prèviament es determinin amb l'Administració d'origen



 
 sectorial o altres instruments de coŀlaboració i d'acord amb el 
principi de reciprocitat i, de l'altra, el nou nomenament o 
contractació sigui a un cos, escala, especialitat o categoria 
professional equivalent al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria 
professional al del nomenament o la contractació a l'àmbit de 
serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

3. Que a soŀlicitud de la secció sindical de la USO CAIB la Direcció General de 
Funció Pública ha informat que, fins a data d’avui, s’han signat els següents
convenis amb les entitats locals o administracions autonòmiques, a 
l’objecte d’homologar la carrera administrativa dels treballadors públics 
que prestaven serveis en aquestes administracions, i desprès han 
ingressat en l’Administració de la CAIB :

1. Ajuntament de Palma
2. Sindicatura de Comptes
3. ATIB
4. Ajuntament d'Inca
5. Ajuntament de Pollença
6. Ajuntament de ses Salines
7. Ajuntament d'Andratx
8. Consell de Mallorca
9. Xunta de Galícia, sense confirmar

4. Que la signatura de només 8 o 9 convenis pot crear greuges comparatius 
respecte dels treballadors que, havent ingressat en l’Administració de la 
CAIB, provinents d’administracions locals no incloses a la llista anterior, 
veuen que l’administració autonòmica no els reconeix el dret a percebre el 
complement de carrera administrativa.



 
Per tot l’exposat, 

SOĿLICITO A LA DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA: Que insti i 
promogui que l’Administració de la CAIB subscrigui convenis de 
coŀlaboració amb, al menys, amb totes les entitats locals de les Illes 
Balears, per a l’homologació i reconeixement de la carrera professional de 
tots aquells treballadors públics que passen a prestar serveis a la CAIB i 
provenen d’aquestes entitats locals.

Palma, 3 d’octubre de 2022 
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