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directora general de Funció Pública iAdministrac¡ons
Públiques adreçada a les gerènc¡es dels ens del sector públic instrumental
autonòm¡c per la qual es fixen les pautes a segu¡r per inscr¡ure ¡ anotar els
actes en el Reg¡stre Central a tot el personal que presta serveis en el sector
públic instrumental autonòmic, exclosos els organ¡smes autònoms

Instrucció

212020 de la

Antecedents normatius
1. La normativa relativa a la gestió de personal dels ens del sector públic
instrumental (en endavant, SPI) s'ha dirigit cap a un sistema de gestió basat en
relac¡ons de llocs de treball (en endavant, RLT). En conseqüència, la Llei 712010, de

21 dejuliol, del Sector Públic Instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears va incloure aquest concepte específicament a l'àmbit de l'SPI:
Article 23 Règim del personal
3. Sense perjudici del que estableix la Llei de funció pública de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per als organismes autònoms, els ens del sector públic
instrumental han de disposar d'una relació de llocs de feina pròpia com a instrument
d'ordenació dels seus recursos humans.

2. Posteriorment, aquesta figura es va desenvolupar a l'article 29 del Decret Llei
512012, d'1de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques:
Article 29 Relacions de llocs de treball
1. Abans del 31 de desembre de 2012, els ens del sector públic instrumental han
d'aprovar, com a manifestació de la seva potestat d'autoorganització, les relacions
de llocs de treball corresponents.

3. La disposició addicional novena de la Llei 712010 estableix que la conselleria
competent en matèria de coordinació del sector públic ¡nstrumental i del seu
personal assumeix les competències de direcció i supervisió centralitzada de les
nòmines del personal al servei dels ens de I'SPI de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
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4. La disposició addicional cinquena de la Llei 1312014, de29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any
2015, creà del Registre central de personal del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears . Aquesta disposició addicional estableix
que la inscripció prèvia en el Registre és un requisit imprescindible perquè es
puguin meritar en nòmina les retribucions o les noves remuneracions del
personal que hi hagi d'estar inscrit, tret dels increments establerts legalment.
Per poder meritar retribucions derivades de modificacions de l'RLT o de qualsevol
acte de la vida administrativa o laboral del personal és requisit previ la seva
anotació al Registre de Personal al servei del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. En desenvolupament d'aquesta disposició addicional cinquena es va aprovar el
Decret 6712016, de 25 de novembre, del Registre Central de Personal al servei del
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d'abril de 2018, esva signar la Instrucció 1/2018 del
general
director
de Funció Pública per la qual es determinen els criteris generals
relatius a la confecció i modificació de la Relació de llocs de treball de personal
laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic.
6" D'altra banda, en data 3

7.Per tant, la normativa estableix una sèrie d'obligacions per gestionar els
dels ens que conformen l'SPI de la CAIB, entre les quals destaquen:

-

RH

Han de gestionar i estructurar el personal conforme al sistema de relacions de
lloc de treball.
Aquestes RLT han d'indicar les retribucions de cada lloc de treball, retribucions
compostes per uns conceptes retributius que venen predefinits per llei.
La inscripció prèvia en el Registre és un requisit imprescindible perquè es
puguin meritar en nòmina les remuneracions del personal que hi hagi d'estar
inscrit.

el Decret 6712016 estableix, en I'article 21, que
els ens inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret han de facilitar totes les
dades que els requereixi la Dírecció General de Funció Pública iAdministracions
Públiques.
8. Així mateix, cal assenyalar que

9. Pertot el que s'ha exposat, d'acord amb el que estableix l'article 21 de la Llei
312003, de 26 de març, de règim jurídic de I'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i amb la finalitat d'ordenar la tramesa i inscripció de
la documentació que ha d'estar inscrita al Registre Central de Personal al servei
del sector públic instrumental autonòmic, dict la següent
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Objecte de la instrucció

B

tal d'harmonitzar i coordinar les tasques de presentació de documentació i
automatització, i donar compliment a allò que estableix la normativa relativa al
Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental autonòmic,
aquesta instrucció té per objecte fixar la documentació a presentar, la
comprovació de documentació i introducció de dades necessàries per
confeccionar els expedients personals del personal adscrit als ens de l'SPI.
Per

2. Obligació de presentació de documents

Independentment de I'obligació dels òrgans responsables de personal dels ens
que conformen el sector públic instrumental de la CAIB d'enviar tota la
documentació i aportar dades al Registre Central del personal al servei del sector
públic instrumental de la CAIB, d'acord amb el que estableix el Decret 6712016, a
l'efecte de coordinar les tasques de presentació, així com d'automatització,
aquesta instrucció concreta les pautes i la documentació que s'han de presentar.
3. Documentació necessària
La documentació que s'ha d'aportar per tal de confeccionar els expedients
personals de les persones que actualment presten serveis a I'ens és la que es
detalla a continuació:

o)

Relació de llocs de treball (RLT) inicial i modificacions posteriors, si n'hi ha,

juntament amb I'acord de l'òrgan competent aprovant-les o un certificat
de la persona que exerceix la secretaria de l'òrgan en què consti
I'aprovació (s'han d'aportar totes les modificacions tenguin o no
repercussions en les retribucions).
b) Fitxes de funcions dels llocs de treball de I'RLT, d'acord amb el model
aprovat per la Comissió d'Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental (s'adjunta model a I'annex 1).
c) Còpia compulsada dels contractes subscrits amb el personal laboral de
I'ens que estigui en actiu i amb el que es trobi en excedència amb reserva
de lloc de treball, excedència voluntària o qualsevol altra situació de
suspensió del contracte laboral.
d) Resolucions de concessió d'excedències o d'altres suspensions de la
relació laboral vigents.
e) Relació de llocs de treball conjuntural, amb la documentació que la justifica
(projecte en el cas de contractació per obra o servei, memòria justificativa
en el cas de contractació eventual, amb els informes corresponents de la
direcció general competent en matèria de pressuposts en ambdós casos, si
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g)
h)

¡)
j)
k)

l)

s'escau) i data límit per a la finalització de I'obra o servei o durada màxima
permesa segons conveni col'lectiu.
Còpia compulsada dels contractes celebrats derivats de la relació de llocs
de treball conjuntural.
Fitxes actualitzades de dades personals de les persones treballadores de
I'ens (s'adjunta model a I'annex 2).
Resolucions de reconeixement d'antiguitat. En els supòsits que s'hagin
reconegut serveis previs prestats en un ens diferent, s'han d'aportar els
certificats de serveis prestats/previs a altres administracions.
Relació de tots els convenis col'lectius que han regit el personal de l'ens;
amb la referència de la seva publicació al BOIB, S'hi han d'adjuntar els
criteris interpretatius que puguin haver estat aprovats per les comissions
d'interpretació o seguiment.
Acords d'increments de retribucions anuals de I'ens des de l'aprovació de
l'RLT inicial aprovats per l'òrgan competent.
Resolucions de treballs de superior categoria vigents.
Còpia dels estatuts de l'ens o referència del BOIB en què foren publicats,
amb indicació de totes les modificacions.

5. Procediment d'aportació de documents
Per aponar aquesta documentació, s'ha de seguir el procediment següent:
1. Des de la Direcció General de Funció Pública iAdministracions Públiques, i una
vegada revisada la documentació que ja consta en el Registre Central del Personal

al servei del sector públic instrumental de cada un dels ens, se'ls requerirà de
manera individualilzada, per tal que aportin, la documentació que manca de
I'enumerada en el punt 3 d'aquesta Instrucció, així com les dades relacionades
que siguin necessàries per a la comprovació dels aspectes que resultin
incomplets.
El

requeriments'ha de materialitzaren un ofici dirigita la gerència de I'ens.

2. Des del Registre Central del Personal al servei del sector p,úblic instrumental
s'han d'introduir les dades relatives a l'RLT inicial de cada un dels ens, d'acord
amb la documentació aportada per ells.
3. Una vegada introduïdes les dades de l'RLT inicial, el Registre Central de
Personal ha de comunicar aquest fet a I'ens i ha de sol'licitar-ne la revisió.

Així mateix, per tal de facilitar la comunicació amb les persones encarregades a
cada ens de l'ús de I'eina corporativa d'RH i, si s'escau, de la introducció de dades,
cada ens ha de designar la persona o persones que seran les interlocutores amb

Carrer def Gremi de Cortedors, 10 baixos
Polígon de Son Rossinydl
07009

Palma

Tel.971 17 77 00
dgpub lic.caib.es

I

4

ii
la Direcció General de Funció Pública I Administracions Públiques als efectes de
coordinació i suport de les tasques.

G

o

I

6.Informació relativa a les conseqüències de I'incompliment dels
requeriments

B

La Direcció General de Funció Pública iAdministracions Públiques comunicarà
trimestralment a la Intervenció General la situació de cada ens envers el
compliment de les obligacions establertes en aquesta instrucció.
La conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts és la que, si s'escau,
pot iniciar el procediment que preveu I'article 19 de la Llei 7 12010, de 21 de juliol,

relatiu a mesures addicionals de control.
Els informes de la Direcció General de Funció Pública iAdministracions Públiques
a què fa referència la llei de pressuposts i altres normes aplicables al sector públic
instrumental s'han de basar únicament i exclusiva en la informació que consti al

Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental, una vegada
esgotat el termini establert en el requeriment corresponent.
Així mateix, aquesta Direcció General ha de facilitar informació detallada de les
inscripcions i anotacions de l'RCSPI a la Direcció General de Pressuposts per tal
que ho tengui en compte a I'hora d'emetre els informes corresponents.

Palma, 6 de maig de 2020
La directora general

nció Pública
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