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Títol de la iniciativa :
Nova Disposició transitòria

Contingut de la iniciativa :

Afegir una nova disposició transitòria amb el següent redactat:

“Disposició transitòria XX

S'estableix un programa de caràcter temporal de dos anys a partir del 2014 per a la
consolidació de l'ocupació temporal, d'acord amb el que estableix l'article 10 de la
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut Bàsic de l'Empleat Públic i els articles 15 i 16
de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2012, de 19 de juliol.
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D'acord amb la legislació esmentada abans, les contractacions interines fetes per a
respondre a necessitats no permanents tindran una durada mínima de 9 mesos i
màxima de 2 anys. Només excepcionalment i previ informe de la Inspecció General
de qualitat, Organització i Serveis es podrà ampliar un any més.

El programa contempla que durant el seu període de vigència els municipis que
abans de l'entrada en vigor de la llei tinguessin en les seves plantilles de policia
funcionaris amb nomenament interí o en comissió de serveis ocupant places
vacants, faran ús d'un sistema extraordinari i per una sola vegada per a la
consolidació de les places, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat.

A aquest efecte, poden aprovar convocatòries extraordinàries de selecció sense
reserva de mobilitat pel total d'aquestes places als efectes de consolidar els llocs
de treball corresponents i facilitar l'accés a les persones afectades. En el cas de la
categoria de policia local se'ls excusarà del requisit d'edat màxima, de conformitat
amb el que preveu l'article 39 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i d'ordre social.

Per a incentivar l'estabilitat policial a través de l'ocupació funcionarial de places i de
l'ocupació de la resta de vacants per interins, el Govern orientarà el Fons de
Seguretat a aquest objectiu.

Durant el període de vigència del programa de caràcter temporal no es convocaran
noves proves selectives per al curs bàsic de policia local.”

Gabriel BARCELÓ I MILTA Nel MARTÍ I LLUFRIU
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