NOTA D’ACTUALITZACIÓ
Funció pública (5a ed.)
Amb posterioritat a la data de tancament d’aquesta cinquena edició (juny de 2021), s’han
produït les modificacions següents:
(§1) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP):




Mitjançant el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (BOE núm. 161, de 7 de juliol), i la
Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública (BOE núm. 312, de 29 de desembre), s’han modificat
l’article 10 (p. 20) i l’article 11 (p. 21) i s’ha afegit la disposició addicional 17a (p. 66)
[pel que fa als efectes d’aquestes modificacions cal tenir en compte,
respectivament, les seves disposicions transitòries segones].
A més, la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a
l’any 2022 (BOE núm. 312, de 29 de desembre), ha modificat l’article 49 e (p. 40 i 41).

(§2) Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (LFPCAIB):
Mitjançant el Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears
(BOIB núm. 20, de 8 de febrer), s’han afegit dues disposicions transitòries, la setena i
la vuitena (p. 138).
 El 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 (BOIB núm. 44, de 31 de març), ha modificat l’article 51.4 (p. 96).
(§11) 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:


El Decret llei 4/2022, de 30 de març, esmentat anteriorment, ha modificat els
articles 13.2 (p. 225), 13.4 (p. 226), 14 (p. 227), 17 (p. 228), 21.1 (p. 229) i 33 (p. 231);
ha afegit l’article 14 bis (p. 228) i ha derogat l’article 13.6 (p. 226).
(§12) 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:




El Decret llei 4/2022, de 30 de març, esmentat anteriorment, ha modificat l’article 21
(p. 248) i ha derogat l’article 22 (p. 249).
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(§14) Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de
personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears:


El Decret llei 4/2022, de 30 de març, esmentat anteriorment, ha modificat l’article 4.6
(p. 278 i 279).



En la nota 38 (p. 285) s’ha de substituir el seu contingut pel que disposa la
disposició addicional 2a de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 (BOIB
núm. 180, de 30 de desembre).

(§16) Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les
vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del
personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears:


L’article 26 (p. 314), relatiu al permís per cura de fill o filles menors afectats per
malaltia greu, ha quedat afectat per la modificació de l’article 49 e del TREBEP (§1)
per la disposició final 26a de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, esmentada abans.



En relació amb l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida
familiar i professional del personal funcionari, vid., també, Acord del Consell de
Govern de 13 de setembre de 2021 (BOIB núm. 127, de 14 de setembre).



En la p. 304, l’article 3.3 ha de dir:
«3. Es tracti o no d’una malaltia crònica greu o de llarga durada, només es pot
gaudir d’un únic permís per procés patològic, excepte quan l’informe mèdic faci
constar que es tracta d’una recaiguda, supòsit en el qual tindrà la consideració de
nou fet causant.»

D’altra banda, en la nota 29 (p. 90) de la Llei 3/2007, de 27 de març (§2) i en la nota 3
(p. 290) del Decret 11/2017, de 24 de març (§15), cal tenir en compte que el
Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 37, de 24 de març), està
afectat per la STSJIB núm. 14/2020, de 16 de gener, i per la STSJIB núm. 15/2020, de 16
de gener, que l’ha declarat nul, i que ha guanyat fermesa d’acord amb la Providència
del Tribunal Suprem de dia 14 d’octubre de 2021.
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