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Esmena 1 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'Exposiciô de motius del projecte de Llei de modificaciô de la

Llei de la Funciô Publies, el quai queda redactat com segueix:

"Exposiciô de motius

La sentència del Tribunal Constitucional de 14 de maig del 2019 (causa 2019-1-L) va
declarar que els articles 11.4 i 72 de la Llei 1/2019, del 17 de gêner, de la funciô pûblica
vulneraven l'article 40 de la Constituciô i, per tant, havien de ser déclarais nuls i sense

efecte. En concret, el Tribunal Constitucional dictaminà que la remissiô al poder
reglamentari per determinar la composiciô del Comité Tècnic d'Organitzaciô i Gestiô de la
funciô pûblica i per establir la jornada i l'horari de treball dels funcionaris vulnerava la réserva
de llei inclosa a l'article 40 de la Constituciô, de tal forma que tant la composiciô del Comité
Tècnic esmentat com les modalitats de treball dels funcionaris havien d'estar degudament

previstes i fixades per llei.

Aquesta sentència evidenciava la nécessitât de modificar ta Llei de la funciô pûblica per

afegir-hi la regulaciô dels aspectes indicats pel Tribunal Constitucional, perà el Govern va
emprendre una tasca mes ambiciosa de revisiô del text amb els représentants dels
treballadors publies amb la voluntat de recuperar el diàleg i incloure-hi aspectes de millora
com a résultat de l'aplicaciô pràctica del text legislatiu, mantenint la visiô en l'optimitzaciô

dels recursos i la modernitzaciô de la gestiô pùblica.

Tanmateix, cal recordar que l'article 11.4 ja fou modificat mitjançant la disposiciô final
cinquena de la Llei 9/2020, del 25 de juny, de mesures de racionalitzaciô econômica i de
recursos humans del sector publie i de reducciô salarial dels carrées electes i de lliure
designaciô de les entitats publiques, que determinava la composiciô del Comité Tècnic
d'Organitzaciô i Gestiô de la funciô pùblica. Fou necessari efectuar aquest canvi ràpidament

per tal de poder desenvolupar plans d'ordenaciô que permetessin desplaçar els treballadors
publies alla on fos mes necessari durant els moments mes critics de la gestiô pandèmia del
SARS-CoV-2 i implementar mesures de racionalitzaciô econômica.

La modificaciô de la Llei 1/2019, del 17 de gêner, de la funciô pûblica que ara s'aprova es,
per tant, la culminaciô i el résultat d'un intens treball de revisiô de tota la Llei en que han
intervingut i s'han escoltat els représentants del personal del Cos Général i dels cossos

especials de l'Administraciô général, aixî com els comuns.

Un dels canvis mes significatius es el fet d'homogeneïtzar la condiciô de funcionaris,
suprimint els treballadors publies de caràcter indefinit, évitant que es generin dubtes sobre

la igualtat de tractament de tôt el Personal estatutari en les condicions de treball, i optant
per reservar als funcionaris de nacionalitat andorrana determinats llocs de treball per les
prerrogatives i atribucions especials que impliquen.

D'altra banda, es mantenen els treballadors publies interins, nomenats per acomplir
funcions prôpies de funcionaris, amb caràcter temporal i en els supôsits expressament
previstos en la Llei. Perô s'hi ha afegit la possibilitat que el ministeri de funciô pûblica, amb
la finalitat de respondre a les necessitats urgents de contractaciô de personal interi d'alguns
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departaments de l'Administraciô général, pugui convocar processos de selecciô especifics

per crear borses de personal, per tal d'agilitzar la contractaciô, reduir la despesa en el
nombre de convocatôries per a llocs similars i les contractacions directes urgents sense
convocatôria pûblica. També s'obre la possibititat que totes les administracions publiques,

amb acords especîfics, es puguin sumar als programes d'ocupaciô que el Govern pugui

establir.

Una altra de les modificacions essencials es recuperar dins el sistema de classificaciô de la

funciô pùblica els grups funcionals, ocupacions professionals tipus i nivells de classificaciô
que havien estât implantats amb l'antiga Llei de la funciô pûblica del 15 de desembre del

2000 i que van ser vigents fins a l'entrada en vigor de la Llei 1/2019, del 17 de gêner. La
finalitat de recuperar aquests sistemes de classificaciô del personal es facilitar la definiciô

dels supôsits de progressiô dins la carrera professional.

En relaciô amb la mobilitat dels funcionaris, es objecte de modificaciô en aquesta Llei per
tal de facilitar la promociô interna dels treballadors dins la mateixa administraciô on es trobi

orgànicament la plaça vacant o de nova creaciô, i posteriorment a aquest oferiment sera en
segona convocatôria quan es promocioni la mobilitat entre altres administracions.

En compliment dels requeriments del Tribunal Constitucional, es modifica l'article 72 per

fixar la jornada i l'horari de treball. Tenint en compte les especificitats requerides per a la
prestaciô dels serveis publies, s'estableix una jornada légal ordinària en cômput anual, d'un

màxim de 1.800 1.680 hores anyals de treball efectiu, sense perjudici de qualsevol altra

jornada que pugui fixar-se per disposiciô légal especial.

També la modificaciô especifica que els representats dels les associacions sindicats de
funcionaris i de sindicats del cos on es convoqui la plaça pugui assistir a les réunions del
Comité Tècnic de Selecciô amb veu i sense vot de forma potestativa i s'amplia l'excedència
amb réserva de plaça als funcionaris esportistes d'alt nivell que representin al pais en

competicions internacionals aixi com als artistes reconeguts que participin en
esdeveniments culturals d'àmbit internacional en representaciô del pais. També es
modifica la composiciô del Comité Tècnic d'Organitzaciô i Gestiô el quai incorpora
dos membres dels sindicats de l'àmbit afectat de l'Administraciô pûblica".

La modificaciô de la Llei estableix una novetat significativa en relaciô amb el treball no

presencial que avui dia s'ha incorporât de manera important en el desenvolupament del
treball de l'Administraciô, i en aquest sentit es preveu que es dugui a terme el
desenvolupament del treball no presencial mitjançant reglament.

S'introdueixen millores al procediment disciplinari. Entre les modificacions, s'estableix quins

son els ôrgans compétents per instruir, incoar i resoldre un expédient disciplinari en cas

que aquesta competència recaigui sobre la mateixa persona o existeixi una causa que
impossibiliti la seva intervenciô, i es concreta quins son els ôrgans compétents per efectuar
les actuacions prèvies. A mes, durant la instrucciô de l'expedient s'especifica que després
de practicar o de rebutjar motivadament les proves, la persona expedientada tindrà un
période de deu dies per tal d'al-legar el que estimi oportû per defensar-se. Finalment, pel
que fa a la resoluciô de l'expedient, també es concreta que els terminis que te l'ôrgan
compétent podran ser prorrogats d'acord amb els termes establerts al Codi de
l'Administraciô.
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La modificaciô de la Llei inclou entre les disposicions addicionals la possibilitat que les

administracions publiques puguin contractar en règim laboral persones amb discapacitat,
en situaciô de vulnerabilitat o risc d'exclusiô social o persones desocupades inscrites al

Sen/ei d'Ocupaciô, o que estiguin ctonades d'alta a programes d'inclusiô sociolaboral o als

programes per a la millora de l'ocupabilitat.

Aquesta Llei es compon de 97100 articles i compta també amb dues disposicions

addicionals, per especificar la situaciô de tots els funcionaris del Cas de Duana que van
passar al Departament de Tributs i Fronteres i per regular la contractaciô en el marc dels
programes d'inserciô laboral. Seguidament, s'afegeixen très yfta—disposiciéons

transitôriaes, que concreten la situaciô dels secretaris dels membres del Govern; el factor
de correcciô relatiu a la gestiô de l'acompliment i l'establiment d'un pla
d'estabilitzaciô de les places de l'Administraciô pûblica. La disposiciô final primera te

per objecte per concretar el desenvolupament reglamentari del treball no presencial. La

disposiciô final segona modifica els apartats 1 i 4 de l'article 5 de la Llei 5/2004, del 14
d'abril, det Codi de Duana. En la disposiciô final tercera s'efectua una nova modificaciô de

la Llei del Cos de Prevenciô l Extinciô d'Incendis i Salvaments, que réforma les lletres a) i
b) de l'apartat 1 de l'article 33 de la Llei 7/2017, del 20 d'abril, pel que fa a la provisiô de

places vacants o de nova creaciô. La disposiciô final xx estableix mesures adreçades
al control de la temporalitat a les administracions publiques. La disposiciô final xx
encomana al Govern l'harmonitzaciô dels compléments dels cossos especials. La
disposiciô final xx compel-leix a l'Administraciô pûblica a efectuar anualment

convocatària de places necessàries de funcionaris per evitar una plantilla amb un
excès de treballadors publies interins. La disposiciô final xx modifica la Llei 23/2014

qualificada de creaciô i de regulaciô del pla de pensions de la funciô pûblica.

Finalment, la disposiciô final xx quarta encomana al Govern la publicaciô dels
corresponents textos consolidats afegint l'obligatorietat de revisar el llenguatge emprat a la
llei amb perspectiva de génère; i la disposiciô final xx cinquena fixa la data d'entrada en

vigor d'aquesta Llei, amb les corresponents excepcions envers el cômput del complément
d'antiguitat per quinquennis i sobre l'aplicaciô del complément de productivitat i les faites
disciplinàries associades als résultats de l'avaluaciô de l'acompliment."

MOTIVACIÔ

Redactat en coherència a les esmenes proposades pel nostre grup.

Esmena 2 De modificaciô

Es proposa la moditicaciô de l'article 1 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la

Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 1. Modificaciô l'article 3 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica la lletra d de l'apartat 4 de l'article 3 de la Llei de la funciô pûblica, que queda
redactat en els termes seguents:
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"Article 3. Àmbit d'aplicaciô de la Llei

[...]

4. Aixi mateix, la Llei no es aplicable als ôrgans de direcciô administrativa seguents:

a) Alts carrées del Govern.

b) Ambaixadors que no tinguin la condiciô de funcionaris.

e) Interventor général que no tingui la condiciô de funcionari.

d) Secretaris générais dels comuns i interventors comunals que no tinguin la condiciô de
funcionaris."

MOTIVACIÔ

Caldria fer un aclariment de la ctiferència de tractament entre les administracions publiques.

Esmena 3 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 2 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

" Article 2. Modificaciô de l'article 4 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 4 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes

segûents:

"Article 4. Tipus de relaciô

1. El personal de l'Administraciô pûblica es classifica en:

a) Funcionaris.

b) Treballadors publies interins.

e) Personal de relaciô especial.

2. Els funcionaris i els treballadors publies interins estan vinculats amb l'Administraciô

pûblica per una relaciô de treball estatutària, regulada pel dret administratiu, que esta
definida per aquesta Llei i per les normes que la desenvolupen.

3. La relaciô especial es una relaciô de confiança que es caracteritza per la lliure designaciô
l destituciô, regulada per aquesta Llei i les normes que la desenvolupen, i per la normativa
especifica relativa a la relaciô concreta, quan sigui el cas.

4. Els funcionaris i els treballadors publies interins i el personal de relaciô especial poden
ser-ho a temps complet o a temps parcial. en funciô de les necessitats de l'Administraciô
général".
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MOTIVACIÔ

Per garantir la possibilitat d'obtenir una mitja jornada a partir d'una sol-licitud i/o resoluciô

raonada i justificada.

Esmena 4 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 5 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la

Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 5. Modificaciô de l'article 7 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'article 7 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes

seg dents:

"Article 7. Treballadors publies interins

1. Els treballadors publies interins son nomenats, per motius justificats de nécessitât i

d'urgència, per acomplir, amb caràcter temporal, funcions prôpies de funcionaris d'acord
amb et que esta previst en aquesta Llei.

2. Els treballadors publies interins queden vinculats amb l'Administraciô pûblica per una
relaciô d'ocupaciô de caràcter temporal i per una relaciô de treball estatutària subjecta a
dret administratiu."

MOTIVACIÔ

La contractaciô de treballadors amb caràcter temporal ha de venir donada per la nécessitât

i la urgència, per a la resta cal que hi hagi una planificaciô dels recursos humans de les
administracions publiques.

L'esmena de l'apartat 2 es en coherència amb l'article 2.2.

^ Esmena 5 De modificaciô
11 .\v

Es proposa la modiflcaciô de l'article 7 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 7. Modificaciô de l'article 11 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifiquen els apartats 3 i el primer paràgraf de l'apartat 4 de l'article 11 de la Llei de la
funciô pûblica, que queden redactats en els termes seguents:

"Article 11. Comité Tècnic d'Organitzaciô i Gestiô
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[...]

4. El Comité Tècnic d'Organitzaciô i Gestiô esta intégrât per la persona responsable del

Departament de Funciô Pùblica, que te el presideix; els directors o responsables dels

departaments concernits, + dos membres tècnics del Departament de Funciô pPûblica, un

dels quais fa les tasques de secretari, nomenats pel ministre que te atribuïdes les
competències en matèria de funciô pûblica, i dos membres dels sindicats de l'àmbit
afectat de l'Administraciô pûblica".

[...]"

MOTIVACIÔ

Es una reivindicaciô histôrica i légitima dels sindicats de la funciô pùblica.

A l'objecte, convé recordar un pronunciament del TC (STC del 8-4-2013 relativa al recurs
d'empara 2012-26-RE): "Doncs bé, des d'aquesta perspectiva funcional sol acceptar-se que
la funciô genèrica de les organitzacions sindicals es la de la representaciô, la defensa i la
promociô dels intéressas dels treballadors (inclosos els de les Administracions Publiques) i
que aquesta funciô es concreta essencialment en l'exercici d'activitats relacionades amb la
negociaciô col-lectiva, amb la defensa processal dels treballadors, amb l'exercici del dret
de vaga i altres mesures de conflicte col-lectiu i amb la particioaciô i la representaciô
institucional dels treballadors davant les Administracions Publiques i altres entitats.

Per tal d'enjudiciar el cas portât en empara no es necessari ni possible, ni segurament
convenient, tractar de fer en abstracte una relaciô compléta de les activitats sindicals
tutelades pel dret constitucional a la llibertat sindical. N'hi ha prou amb constatar que es del
tôt clar que entre aquestes activitats hi figuren les activitats rellevants relacionades amb la
negociaciô col-lectiva de les condicions de treball dels treballadors, amb la participaciô en
la determinaciô de les condicions de treball en les Administracions Publiques mitjançant els
mécanismes de consulta i de negociaciô legalment previstos, aixi com les relacionades amb
la representaciô institucional dels treballadors i de les mateixes organitzacions sindicals
davant aquestes Administracions i altres institucions, a través també dels mécanismes
establerts en l'ordenamentjuridic corresponent. (FJ5è)

(...) très de les activitats que conformen el nucli de l'activitat sindicat: l'activitat negociadora
de les condicions de treball dels treballadors; l'activitat de participaciô en la determinaciô de
les condicions de treball a través de mécanismes de consulta i, finalment, l'activitat de
representaciô dels intéressas de les organitzacions sindicals i dels treballadors davant les
Administracions Publiques.

(...) la valoraciô conjunta de les funcions de participaciô, de representaciô institucional i de
negociaciô col-lectiva prôpies de l'activitat d'examen i d'emissiô d'informes de la Comissiô
Consultiva permet concloure que en el context de l'ordenamentjuridic andorrà avui vigent,
aquesta activitat te una notable transcendència pràctica com a mécanisme de defensa i de
promociô dels drets dels treballadors de les Administracions Publiques i cal considerar-la
com a formant part del dret a la llibertat sindical de l'article 18 de la Constituciô. 0, dit des
d'una altra perspectiva: les très caractéristiques essencials de l'activitat d'examen i
d'emissiô d'informes sobre projectes de llei relacionats amb la funciô pûblica, valorades
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conjuntament, permeten concloure que ometre el seu exercici equival a obturar una de les
vies mes rellevants que existeixen avui en l'ordenament juridic andorrà per a la
representaciô, la defensa i la promociô dels intéressas dels treballadors de les
Administracions Publiques. Per aixô, impossibilitar l'exercici d'aquesta activitat comporta la
vulneraciô del dret a la llibertat sindical, sempre i quan el subjecte que exerceix o pretén
exercir aquest dret sigui una organitzaciô sindical. (FJ6è)" del que podem inferir per
analogia que el dret a participar, a representar institucionalment els funcionaris i a negociar
col-lectivament de les organitzacions sindicals son una manifestaciô del dret fonamental de
llibertat sindical i, per tant, cal la integraciô, amb plens efectes, d'aquestes organitzacions
sindicals en els mécanismes de coordinaciô previstos legalment.

Esmena 6 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 11 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 11. Modificaciô de l'article 18 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'article 18 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes
segûents:

"Article 18. L/ocs de treball

1. El Hoc de treball es el conjunt de funcions, activitats, tasques o altres responsabilitats
encomanades i establertes en l'àmbit organitzatiu del quai depèn per t'Administraciô a

cada treballador. El desenvolupament del Hoc de treball requereix un déterminât perfil
professional.

2. S'entén per perfil professional el conjunt de coneixements, experiència, habilitats,
capacitats, competències i comportaments necessaris pertal de contribuir a l'obtenciô dels
résultats definits per l'organitzaciô.

3. El perfil professional requerit per a cada Hoc de treball es considéra en els processos de
selecciô, formaciô, mobilitat i carrera professional.

4. Cada Hoc de treball ha d'estar classificat dins d'una ùnica ocupaciô professional tipus i
una ûnica famîlia professional i amb un sol nivell de classificaciô.

5. En funciô del Hoc de treball que s'ha de desenvolupar, es requereixen les formacions
académiques adients o experiència reconeguda per garantir l'ôptim encaix i rendiment en
el Hoc de treball.

6. Cada Hoc de treball pot tenir una o diverses places pressupostades.

7. Els funcionaris i els treballadors empleato publies tenen un Hoc de treball d'una ocupaciô
professional tipus i una famîlia professional i d'un nivell déterminais.

8. L'Administraciô pot assignar provisionalment al seu personal funcions i tasques diferents
de les que corresponen al Hoc de treball que desenvolupen, sempre que es trobin dins de
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la mateixa ocupaciô professional tipus i nivell, quan les necessitats del servei hojustifiquin

i sense reducciô de les retribucions.

9. Aixi mateix, en el marc de la seva potestat d'autoorganitzaciô, l'Administraciô pot

modificar les funcions i les tasques dels llocs de treball integrats en una mateixa ocupaciô
professional tipus i familia professional."

MOTIVACIÔ

Fem nostra una esmena que concreta millor el Hoc de treball i que ha estât posada de

manifest per la Comissiô de Personal.

Esmena 7 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 14 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 14. Modificaciô de l'article 22 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 22 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes

seguents:

"Article 22. Pla d'ordenaciô i racionalitzaciô dels recursos humans

1. L'Administraciô général ha d'aprovar plans per ordenar i racionalitzar els seus recursos
humans, d'acord amb els plans estratègics o d'acord amb les directrius de politiques de
Personal que estableixi el Govern.

2. Aquests plans han d'incloure les mesures seguents:

a) Modificacions de les estructures organitzatives com la supressiô, la fusiô o la desapariciô
d'unitats administratives.

b) Incorporaciô, modificaciô t o supressiô de llocs de treball.

e) Prévisions sobre els sistemes d'organitzaciô del treball i les tasques que es
desenvolupen.

d) Mesures de mobilitat, incorporaciô d'efectius, trasllats o reassignaciô d'efectius.

e) Mesures de flexibilitzaciô laboral de la jornada de treball.

f) Establiment de programes especifics de formaciô i capacitaciô.

g) Suspensiô d'incorporacions procedents d'excedències voluntàries sense réserva de
plaça.

h) Prestaciô excepcional de serveis a temps parcial o en règim de jornades ampliades o
adaptades a les necessitats del servei.
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i) Reassignaciô a altres administracions publiques en els termes que es determinin en els
convenis que, a aquest efecte, puguin subscriure's entre aquestes administracions.

j) Qualsevol altra mesura que optimitzi la gestiô del personal amb criteris d'eficàcia i
eficiència amb l'objectiu de prestar un servei publie de quatitat."

MOTIVACIÔ

A la lletra b) entenem que no es tracta d'un sumatori de mesures.

No estem d'acord que la llei empri aquest terme, "flexibilitzaciô laboral" o la desregulaciô

del mercat de treball fa referència a la fixaciô d'un model regulador dels drets laborals que

élimina regulacions per contractar i acomiadar empleats per part de les empreses i
organitzacions privades. La flexibilitat laboral esta relacionada amb les mesures de
regulaciô del mercat laboral pel que fa a la llibertat de contractaciô i el contracte individual
de treball. Es inadequat.

Esmena 8 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 18 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

Article 18. Modificaciô de l'article 27 de la LIei de la funciô pûblica

Es modifica l'apartat 1 de l'article 27 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en

els termes seguents:

"Article 27. Creaciô, modificaciô o supressiô de llocs de treball

1. El Departament de Funciô Pûblica es l'ôrgan responsable de classificar i actualitzar el
Mapa de llocs de treball de l'Administraciô général.

2. El procediment de classificaciô i revisiô dels llocs de treball s'aprova per
reglament."

MOTIVACIÔ

Per donar mes garantie juridica al procediment. Recuperem el redactat original de la Llei
del2019.

Esmena 9 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 19 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la

Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:
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"Article 19. Modificaciô de l'article 28 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'apartat 2 de l'article 28 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en

els termes seguents:

"Article 28. Oferta d'ocupaciô

[...]

2. L'oferta d'ocupaciô es la relaciô anyal de totes les places vacants o de nova creaciô de

l'Administraciô général amb assignaciô pressupostària, agrupades per cossos, grups
funcionals, nivells de classificaciô i llocs de treball."

3. Una vegada aprovat el Pressupost général, la memôria del quai inclou de forma
clara la relaciô de totes les places de nova creaciô, el Departament de Funciô Pûblica
publica a la seu electrànica del Govern l'oferta d'ocupaciô de l'exercici."

MOTIVACIÔ

Per dotar de mes transparència l'oferta pùblica d'ocupaciô.

Esmena 10 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'articte 20 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la

Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 20. Modificaciô de l'article 29 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifies l'article 29 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes
seguents:

"Article 29. Plans de reestructuraciô

1. Correspon al Govern aprovar els plans de reestructuraciô que impliquin el cessament de
funcionaris per causa del canvi de titularitat d'un servei, una unitat o un programa, bé a una
altra entitat pùblica, bé a una entitat privada.

2. Els plans de reestructuraciô han de preveure que els funcionaris afectats puguin optar:

a) Sol-licitarsotmetre's a una reubicaciô

b) a) Per incorporar-se a una nova tëntitat, i donar per finalitzada, per renùncia, la seva
relaciô estatutària amb l'Administraciô.

e) b) Per incorporar-se a una nova tëntitat i sol-licitar que siguin déclarais en excedència
sense réserva de plaça per plans de reestructuraciô.

d) e) Per no incorporar-se a l'entitat i donar per finalitzada, per renùncia, la seva relaciô
estatutària amb l'Administraciô. Unicament en aquest cas poden ser indemnitzats en els
termes que s'estableixin en els plans de reestructuraciô.
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e) e) Per no incorporar-se a una nova^entitatisol'licitarquesiguindeclaratsenexcedència

sense réserva de plaça per plans de reestructuraciô.

e) Sol-licitar sotmetre's a una reubicaciô.

3. Quan el funcionari opti per incorporar-se a ta nova entitat, ha de regular la seva relaciô
de treball d'acord amb el règim que hi sigui aplicable, si bé se li han de respectar els drets

économies que tingui assignais pel nivell del Hoc de treball a que correspon la plaça que
estigui ocupant. Aquests drets économies s'han d'adaptar a l'estructura retributiva vigent a
l'entitat de destinaciô.

El temps de servei prestat pel funcionari a l'Administraciô es computa com d'antiguitat, a
tots els efectes, en la nova entitat.

4. Els funcionaris afectats per un pla de reestructuraciô que opten per donar per finalitzada
la seva relaciô estatutària amb l'Administraciô poden fer efectius els drets passius adquirits
en els termes establerts a la normativa reguladora."

MOTIVACIÔ

El canvi de la lletra e) per la a) perquè respon a un ordre mes làgic.

La resta son apreciacions de redactat.

EsmenaH De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 24 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 24. Modificaciô de l'article 36 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'apartat 1 de l'article 36 de la Llei de la funciô pûbtica, que queda redactat en
els termes seguents:

"Article 36. Criteris de provisiô de places

1. La provisiô de places vacants o de nova creaciô es fa d'acord amb l'ordre de prelaciô
seguent:

- Reubicaciô.

- Reingrés d'excedència sense réserva de plaça.

- Trasllat.

- Concurs de mobilitat.

- Procès selectiu d'ingrés en primera convocatôria.

- Procès selectiu d'ingrés en segona convocatària, i seguents si escau."
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MOTIVACIÔ

El reingrés entenem que ha de ser el segon en l'ordre de prelaciô en la provisiô de les

places.

Esmena 12 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 25 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Publies, el quai queda redactat com segueix:

"Article 25. Modificaciô de l'article 37 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en

els termes seguents:

"Article 37. Concurs de mobilitat

1. Amb caràcter général, abans de la convocatària d'ingrés dirigida als aspirants externs a
l'Administraciô pûblica s'ha de fer la convocatôria per cobrir les places vacants o de nova
creaciô mitjançant concursos de mobilitat interna entre els funcionaris i els treballadors

publies interins que ocupin la mateixa plaça de forma ininterrompuda durant cinc

anys que reuneixin els requisits adéquats al perfil del Hoc de treball de que es tracti, primer,
de la mateixa administraciô on es trobi orgànicament la plaça vacant o de nova creaciô, i,
en una segona convocatària, de t'Actministraciô général, de l'Administraciô dejusticia, dels

comuns, del Conseil Général i dels organismes adscrits al Conseil Général. Les persones
que accedeixin a la plaça vacant o de nova creaciô mitjançant un concurs de mobilitat
interna conserven el complément d'antiguitat."

MOTIVACIÔ

Entenem que un treballador interî que fa cinc anys que ocupa la mateixa plaça ha de poder
concursar en igualtat de condicions a un funcionari, perquè en coherència amb l'esmena 14
no pot haver-hi treballadors que portin 5 anys d'interinatge.

Esmena 13 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 38 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 38. Modificaciô de l'article 51 de la Llei de la funciô pûblica
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Es modifica l'article 51 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes
seguents:

"Article 51. Excedències

(...)

2. Els funcionaris han de sol-licitar l'excedència amb réserva de plaça:

(...)

h) Quan siguin considerats artistes reconeguts durant el temps necessari per
preparar i dur a terme la participaciô en esdeveniments culturals d'àmbit

internacional en representaciô del paîs.

(...)".

MOTIVACIÔ

Considerem que de la mateixa manera que es facilita l'excedència amb réserva de plaça
per als esportistes d'alt nivell s'ha de facilitar per als artistes de diferents disciplines

artistiques.

Esmena 14 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 26 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 26. Modificaciô de l'article 38 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 38 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes

segûents:

"Article 38. Inexistència de candidats per mobilitat interna

Quan les places no es cobreixen per mitjà de mobilitat interna per falta de concurrència,
perquè no hi ha funcionaris ni treballadors publies interins que ocupin la mateixa plaça
de forma ininterrompuda durant cinc anys amb qualificaciô suficient o perquè no
reuneixen els requisits exigits per ocupar-les, aquestes places s'han d'incloure en les

convocatôries d'ingrés."

^ MOTIVACIÔ

En coherència amb l'esmena 13.
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Esmena 15 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 28 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 28. Modificaciô de l'article 40 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'apartat 4 de l'article 40 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en

els termes seguents:

"Article 40. Comité Tècnic de Selecciô

[...]

4. Poden assistir Assisteixen a les réunions d'aquest Comité, amb veu i sense vot, els

représentants do los aGoociacionG do funcionariG dels sindicats de la funciô pûblica i dels
sindicats del cos en que es convoqui la plaça. Les associacions i Els sindicats de la funciô

pûblica han de ser informats escaientment de les réunions del Comité per tal de poder
confirmar la seva participaciô.

5. Quan els requisits exigits per ocupar el Hoc de treball ho aconsellin, o l'aplicaciô
de tècniques de selecciô ho facin necessari, el Comité Tècnic de Selecciô pot

incorporar experts interns o externs a l'Administraciô général, en qualitat
d'assessors."

MOTIVACIÔ

Entenem que els sindicats de la funciô pùblica han d'assistir amb tots els drets a les
réunions del Comité Tècnic de Selecciô. Es una reivindicaciô dels sindicats de la funciô
pûblica.

Recuperem l'apartat 5 del text del 2019 perquè entenem que pot ser necessari. En
qualsevol cas no fa nosa.

Esmena16 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 37 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 37. Modificaciô de l'article 50 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'article 50 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes
l seguents:

li

^ "Article 50. Servei actiu
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1. Els funcionaris i els treballadors publies interins es troben en situaciô de serve! actiu en
els casos seguents:

a) Quan presten servei com a funcionaris ocupant una plaça del sistema de classificaciô de
l'Administraciô général.

b) Durant les vacances i els permises reglamentaris.

e) Quan es troben en comissiô de sen/eis, d'acord amb el que estableix l'article 68 d'aquesta
Llei.

d) Incapacitat temporal per malaltia o per accident de treball i malaltia professional.

e) Per maternitat, paternitat o risc durant l'embaràs.

f) Perjubilaciô voluntària".

MOTIVACIÔ

La jubilaciô anticipada o voluntària es també una situaciô de servei actiu.

Esmena17 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 44 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 44. Modificaciô de l'article 56 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 56 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes
segûents:

"Article 56. Jubilaciô

1. El funcionari es troba en situaciô de jubilaciô quan se sépara definitivament del servei
actiu.

2. La jubilaciô obligatôria dels funcionaris del Cas Général, del Cas d'Educaciô i del Cas
Diplomatie es déclara d'ofici quan el funcionari compleix seixanta-cinc anys d'edat. La
jubilaciô per edat dels funcionaris dels cossos especials de Duana, Prevenciô i Extinciô
d'Incendis i Salvaments, Penitenciari, Policia i Banders es déclara d'ofici quan el funcionari
compleix seixanta anys d'edat.

3. No obstant el que preveu l'apartat précèdent, el funcionari afectat i l'Administraciô poden
pactar la prolongaciô de la relaciô de treball per périodes màxims d'un any, renovables, fins
que el funcionari compleixi setanta anys d'edat, en el cas del Cas Général, Cos Diplomatie
i Cos d'Educaciô, i seixanta-cinc anys d'edat, en el cas dels cossos especials de Duana,

Prevenciô i Extinciô d'Incendis i Salvaments, Penitenciari, Policia i Banders.
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En cas que el funcionari sol-liciti l'allargament del servei actiu, en els termes definits

en el paràgraf anterior, per tal de poder complir els anys de servei minims per accedir
a les prestacions de jubilaciô, l'Administraciô ha de concedir obligatôriament la

demanda del funcionari.

4. No obstant el que preveuen els apartats précédents, el funcionari afectat i
l'Administraciô poden pactar una jubilaciô anticipada als seixanta anys sempre que
el funcionari compleixi trenta anys de servei i en els termes establerts en la Llei
23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creaciô i de regulaciô del Pla de pensions de

la funciô pûblica.

5. 4r També escau declarar la jubilaciô forçosa, bé d'ofici o bé a peticiô del funcionari i
sempre amb la instrucciô prèvia de l'expedient corresponent, quan es trobi en situaciô
d'incapacitat permanent per exercir les seves funcions. En tal cas, el funcionari te dret a

percebre les prestacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i les que deriven del
Pladejubilaciô."

MOTIVACIÔ

Donar la possibilitat de jubilaciô voluntària a partir dels 60 anys als funcionaris de
l'Administraciô général.

Esmena 18 De modificaciô

Es proposa ta modificaciô de l'article 46 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la

Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 46. Modificaciô de l'article 61 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifiquen els apartats 1, 4 i 5 de l'article 61 de la Llei de la funciô pûblica, que queden
redactats en els termes seguents:

"Article 61. Carrera professional horitzontal

1. La carrera horitzontal es el reconeixement individualitzat del desenvolupament
professional del personal funcionari com a consequència de la vatoraciô de la trajectôria i
l'actuaciô professionals, de la qualitat i l'eficiència dels treballs realitzats, del nivell de

competència assolit, de les formacions efectuades i del résultat de l'avaluaciô de
l'acompliment.

, [...l

4. El desenvolupament del sistema de carrera professional es porta a terme mitjançant una
convocatôria periôdica a la quai pot concôrrer voluntàriament el personal funcionari que

\ reuneixi els requisits establerts.
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5. Les competències objecte d'avaluaciô en cada convocatària s'estableixen en funciô del
Hoc de treball, de l'ocupaciô professional tipus i de la familia professional a que pertanyi el

funcionari.

6. Els mécanismes de la carrera professional horitzontal es desenvolupen
reglamentàriament."

MOTIVACIÔ

Perseguretatjuridica, recuperem el redactatde la llei del 2019 perquè l'entenem necessari
per garantir els mécanismes de la carrera professional.

Esmena 19 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 48 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 48. Modificaciô de l'article 63 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifiquen els apartat 1,4,5 i 6 de l'article 63 de la Llei de la funciô pùblica, que queden
redactats en els termes seguents:

Article 63. Avaluaciô de l'acompliment

(...)

3. El résultat del procès d'avaluaciô de l'acompliment te efectes en la carrera professional,
en els plans de formaciô, en els processus de mobilitat 87 en el sistema retributiu i en el
sistema disciplinari.

(...)

6. L'obtenciô continuada de résultats negatius pot comportar el trasllat de Hoc de treball, la
no continuïtat en el Hoc de treball , i fins i tôt la pèrdua de la condiciô de funcionari d'acord
amb el que estdbleix aquoota Lloi en el rôgim disciplinari.

(...)"

MOTIVACIÔ

Entenem que l'avaluaciô de l'acompliment ha de ser un extra a les funcions associades al
Hoc de treball; per tant, s'ha de respectar la voluntarietat d'aquells que no vulguin fer extres

,* al compliment de les tasques vinculades al seu Hoc de treball. Si aquestes darreres no es
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complissin, el règim disciplinari ja preveu conseqûències, perô en cap cas ha de preveure
conseqûència si el funcionari no vol fer mes que alla a que esta obligat.

Esmena 20 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 49 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 49. Modificaciô de l'article 64 de la Llei de la funciô pûblica

Se suprimeix la lletra d de l'apartat 1 i l'apartat 5 de l'article 64 de la Llei de la funciô
pûblica, que queda redactat en els termes seguents:

"Article 64. Eléments que integren l'avaluaciô de l'acompliment

1. Els éléments que integren l'avaluaciô de l'acompliment son els segûents:

a) La iniciativa i la participaciô en la millora dels serveis o en projectes a l'Administraciô.

b) El rendiment i l'activitat extraordinària, aixi com el seu cômput i la seva retribuciô.

e) El grau de compliment d'objectius i de l'assoliment de résultats.

d) La valoraciô de les competències professionals.

2. Amb la iniciativa i la participaciô en la millora dels serveis o projectes a l'Administraciô es

valora el grau d'interès i la iniciativa del personal en el desenvolupament de les feines

encomanades, o en la participaciô voluntària en programes de millora que contribueixin a
millorar la qualitat del servei als ciutadans.

3. Amb el rendiment i l'activitat extraordinària es valora l'eficiència en el treball i el
desenvolupament de les activitats realitzades i els recursos emprats.

4. Amb el compliment d'objectius i l'assoliment de résultats es valora la consecuciô dels
objectius assignais a la persona subjecta a avaluaciô aixi com, si escau, a l'equip de treball
del quai forma part."

MOTIVACIÔ

L'activitat extraordinària s'ha de poder comptabilitzar l retribuir i, doncs, aquests dos

^ '1 éléments també formen part de l'avaluaciô de l'acompliment. Entenem necessari valorar les

^ competències professionals tal com ho preveia la llei del 2019. La valoraciô de les

^ competències professionals addicionals a les requerides per al mateix Hoc de treball s'ha

x|- l de poder tenir en compte com a élément per avaluar en la gestiô de l'acompliment.
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Esmena 21 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 51 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 51. Modificaciô de l'article 66 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'apartat 1 de l'article 66 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en

els termes seguents:

"Article 66. Trasllat

1. Els funcionaris poden sol-licitar el trasllat a una plaça que es correspongui amb un Hoc
de treball d'igual o inferior nivell professional que el Hoc que ocupa, fins i tôt si pertany a una
famîlia diferent. El trasllat es voluntari, te caràcter definitiu i no comporta un increment de
retribucions. En cas que el trasllat es faci a una plaça d'un nivell professional inferior, la
retribuciô s'adapta al nou nivell professional.

2. Correspon als directors o responsables dels departaments gestionar les
sol-licituds de trasllat de les persones interessades d'acord amb l'interès publie i el

bon funcionament de l'Administraciô. El trasllat comporta un période de prova o una
avaluaciô pel director o responsable del departament del Hoc de desti, a través d'una

entrevista o altres mécanismes. La decisiô de trasllat l'acorda el departament de
Funciô Pûblica amb l'informe previ del director o responsable del departament o
departaments afectats."

MOTIVACIÔ

Considerem necessari aquest apartatja existent a la Llei del 2019.

Esmena 22 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 53 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 53. Modificaciô de l'article 68 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 68 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes
seguents:

"Article 68. Comissiô de se/ve/s

1. Per nécessitais del servei o per la cobertura de projectes temporals, amb l'acceptaciô del
funcionari afectat i per un termini no superior a quatre anys, l'Administraciô général pot

adscriure un funcionari en comissiô de serveis a una plaça diferent de la que ocupi, o a
l'execuciô d'un projecte o servei déterminât. Quan es produeix aquesta comissiô de serveis
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la persona interessada percep les retribucions del Hoc de treball que passa a ocupar,
excepte si aquest Hoc de treball te assignada una retribuciô inferior a la del Hoc que ocupava;
en aquest cas, continua percebent la retribuciô del Hoc que ocupava.

Si el termini de la comissiô de serveis s'ha de prorrogar, aquesta prôrroga potfer-se efectiva
una ûnica vegada, per un période no superior a dos anys, i amb l'acceptaciô del funcionari
afectat.

2. Es pot autoritzar com a comissiô de serveis, amb el consentiment previ de la persona
interessada, l'adscripciô d'un funcionari per un temps déterminât a altres administracions

publiques, tant nacionals com estrangeres, per al desenvolupament o l'aprenentatge de
funcions d'interès publie. Aquesta comissiô de serveis pot ser soHicitada o pel funcionari
intéressât o bé per l'administraciô corresponent, i les seves condicions s'han d'establir en
la mateixa resoluciô que l'autoritzi.

3. Les comissions de serveis son resoltes i autoritzades pel director o responsable del
Departament de Funciô Pûblica, amb l'informe previ del director o responsable del
departament al quai esta adscrit el funcionari i, si escau, del Comité Tècnic
d'Organitzaciô i Gestiô."

MOTIVACIÔ

Es tracta de possibilitar la participaciô del Comité i respon a una reivindicaciô dels sindicats
de la funciô pûblica.

Esmena 23 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 54 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 54. Modificaciô de l'article 69 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 69 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes
seguents:

"Article 69. Adscripciô temporal

1. Per nécessitais del servei o per raons organitzatives, l'Administraciô pot adscriure
temporalment un funcionari a un Hoc de treball diferent del que estigui ocupant.

2. L'adscripciô temporal pot tenir les finalitats seguents:

< a) Ocupar provisionalment un Hoc de treball vacant o de nova creaciô, mentre es
\ desenvolupa el procediment de provisiô.

\ b) Substituir el titular d'un Hoc de treball en el decurs d'una baixa per malaltia, o d'una

absència per permis administratiu o per una altra causa, i mentre dur! aquella circumstància
concreta.
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e) Per motius de salut, en les condicions establertes a l'article 84.

d) Com a sanciô disciplinària, en les condicions incloses a l'article 103.

e) Com a mesura cautelar en el marc d'un expédient disciplinari, en les condicions fixades
a l'article 96.

3. El funcionari adscrit temporalment a un Hoc de treball en els casos a l b percep la retribuciô

del Hoc de treball que passa a ocupar, excepte si aquest Hoc de treball te assignada una
retribuciô inferior a la del Hoc que ocupava; en aquest cas, continua percebent la retribuciô

del Hoc que ocupava.

4. Les adscripcions temporals son résultes i autoritzades aprovades pel director o
responsable del Departament de Funciô Pùblica, amb l'informe previ, si escau, del Comité
Tècnic d'Organitzaciô i Gestiô."

MOTIVACIÔ

Per coherència amb l'esmena anterior.

Esmena 24 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de t'article 57 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 57. Modificaciô de l'article 72 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'article 72 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes

seguents:

"Article 72. Jornada i horari de treball

1. Tenint en compte les especificitats requerides per a la prestaciô dels serveis publies, la
jornada légal ordinària s'estableix en cômput anual i es fixa en un màxim de 1.680 4^800

hores de treball efectiu, sense perjudici de la jornada que s'estableix per als cossos
especials que es fixa en un màxim de 1.800 hores de treball efectiu.

Reglamentàriament es détermina per a cada administraciô o divisiô orgànica la concreta
distribuciô i els horaris de la jornada légal ordinària dels funcionaris i treballadors publies
interins.

El cômput anual es calcula en funciô de les hores laborables que siguin exigibles en jornada
setmanal de quaranta trenta-set hores i mitja de mitjana \-ëe vuit hores diàrioG-eom-a
màxim, segons com s'escaiguin els dies festius de compliment obligatori, retribuïts i no
recuperables del calendari laboral en vigor i les vacances prenent sempre com a base l'any
natural.
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2. Sempre i en tôt cas, el règim de la jornada légal ordinària de treball s'entén sense perjudici
de qualsevol altra jornada mes favorable per als funcionaris i treballadors publies interins

que pugui establir-se per disposiciô légal especial.

3. La jornada de treball pot ser a temps complet o a temps parcial. S'entén per jornada a
temps parcial la jornada en que la prestaciô de servei te Hoc durant un nombre d'hores al

dia, a la setmana, al mes o-a-tefty inferior a l'establert per a la jornada ordinària de treball
légal ordinària.

4. El Govern, a proposta del ministeri responsable de funciô pûblica, aprova anyalment el
calendari laboral dels funcionaris i trebatladors publies interins de l'Administraciô général, i

fa publiques les condicions horàries aixi com les hores corresponents a les jornades en
cômput anyal, les jornades intensives del Cos Général, i les possibles mesures de
flexibilitzaciô de l'horari laboral i de conciliaciô laboral i familiar.

5. El treball no presencial es a lliure elecciô del treballador, s'equipara en drets i

obligacions al treball presencial i es régula reglamentàriament, sense que en cap cas
suposi una pèrdua de drets amb relaciô als drets dels treballadors presencials.

6. Les possibilitats de reducciô de jornada com a mesura de flexibilitzaciô horària laboral

es regulen reglamentàriament a cada cas seguint els preceptes establerts a la seva prôpia
llei. A partir de seixanta anys ë^eëat, els funcionaris del Cas Général, del Cos Especial
d'Educaciô i del Cas Diplomatie amb vint-i-cinc anys de servei poden demanar la reducciô

parcial de la jornada laboral, amb reducciô proporcional de retribucions, en les condicions

que regtamentàriament es determinin. Els funcionaris dels cossos especials de Duana,
Prevenciô i Extinciô d'Incendis i Salvaments, Penitenciaria, Policia i Banders que comptin

amb vint-i-cinc anys de servei poden demanar aquesta reducciô parcial de jornada a partir
de cinquanta-cinc anys d'edat."

MOTIVACIÔ

Recuperem la tradiciô horària del Cas Général de l'Administraciô, que en les setmanes de

vacances escolars feia trenta-cinc hores i en les setmanes ordinàries quaranta; per tant, es
fa una mitjana aproximada de trenta-set hores i mitja setmanals.

Eliminem el terme "flexibilitzaciô laboral" per ambigu i inadequat i proposem "horari de
treball".

Esmena 25 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 60 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 60. Modificaciô de l'article 75 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 75 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes
seguents:
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"Article 75. Incompatibilitats

1. El Personal funcionari i els treballadors publies interins en situaciô de servei actiu, a temps

complet, no poden exercir altres activitats professionats diferents de les que deriven de la
seva condiciô de funcionari o treballador publie ni en el sector publie ni en el sector privât,
llevat de les que s'enumeren a continuaciô, sempre que es facin fora de l'horari laboral:

a) Les derivades de la gestiô del propi patrimoni o del familiar, aixi com la col-laboraciô en

el negoci familiar dels pares o del consort, sempre que no percebin cap remuneraciô.

b) La participaciô en congressos, conferències, seminaris o cursos, en qualitat de ponents
o formadors, per raô de la plaça que ocupen a l'Administraciô.

e) La producciô i creaciô literària, artistica, cientifica i tècnica, i també les publicacions

derivades, sempre que aquesta producciô i creaciô, aixi com les publicacions, no siguin
contràries al que estableix l'article 74. Aixi mateix, representar, cantar, llegir, recitar, o

interpretar o executar de qualsevol altra manera una obra literària, artistica o
cientifica.

d) Les de caràcter d'investigaciô, en qualitat d'investigadors per raô de la plaça que ocupen
a l'Administraciô.

e) Les activitats excepcionals que per a casos concrets autoritzi el Govern mitjançant décret,
en les condicions fixades en l'autoritzaciô.

2. El personal funcionari en situaciô de servei actiu que no treballa a temps complet i els
treballadors publies interins amb una relaciô laboral d'una durada inferior a un any poden

exercir, fora de l'horari laboral, altres activitats professionals, sempre que no entrin en
conflicte d'interès amb les funcions que desenvolupen a l'Administraciô général ni en

perjudiquin la bona imatge. En tôt cas, han de notificar-ho prèviament al Departament de
Funciô Pûblica perquè verifiqui que es compleixen aquestes condicions.

3. Per excepciô a la norma de l'apartat 1, els funcionaris o treballadors publies interins en
situaciô de servei actiu, a temps complet, que percebin un sou igual o inferior al salari mitjà
interprofessional es poden acollir també a la norma de l'apartat 2 i també han de notificar-

ho prèviament al Departament de Funciô Pùblica perquè verifiqui que es compleixen
aquestes condicions.

4. Correspon als directors i als caps immédiats prévenir i, si escau, corregir l'incompliment
de les obligacions i incompatibilitats en que pugui incôrrer el personal de l'Administraciô, i

promoure, quan sigui procèdent, la incoaciô de l'expedient disciplinari corresponent.

5. En l'Administraciô général, el Comité Tècnic d'Organitzaciô i Gestiô ha d'emetre un

informe preceptiu sobre les sol-licituds d'exercici d'altres activitats professionals, com també
verificar que no s'incorri en supôsits d'incompatibilitat i que es compleixin les condicions
establertes."

MOTIVACIÔ

' Es precisen les incompatibilitats relatives a la producciô artistica, cientifica i cultural.
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Esmena 26 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 61 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de ta
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 61. Modificaciô de l'article 77 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'article 77 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes

seguents:

"Article 77. Estructura retributiva

Les retribucions économiques es componen dels conceptes segûents:

a) Sou base

Correspon al nivell en que s'ubica el Hoc de treball, segons el seu contingut organitzatiu i
funcional.

L'assignaciô dels llocs de treball als nivells retributius exigeix, amb caràcter previ, que
s'efectuï una valoraciô de llocs de treball.

b) Complément especific

Retribueix, ûnicament en els cossos especials, les circumstàncies de treball per torn, les

funcions permanents i la contingència especial d'acord amb el que preveuen les seves
prôpies lleis.

El complément especific te caràcter funcional, ûnicament es percep quan es desenvolupa
efectivament la funciô de que es tracta, i no es consolida en l'estructura retributiva quan el
funcionari del cos especial canvia a una plaça d'un Hoc de treball del Cos Général.

e) Complément de carrera

Retribueix la progressiô en la carrera professional del personal funcionari en el Hoc de
treball.

Reglamentàriament es détermina la quantia i l'actualitzaciô dels imports corresponents a
cada grau per a cadascun dels nivells retributius i les condicions requerides per consolidar-
los.

d) Complément de productivitat

Retribueix el résultat positiu de l'avaluaciô de l'acompliment obtingut pel personal funcionari.

En cap cas no es de quantia fixa ni de cobrament periàdic, i no es consolida en l'estructura
retributiva.

e) Complément de responsabilitat addicional (CRA).

Retribueix les funcions assumides provisionalment i transitàriament en un Hoc de treball de
nivell superior o quan s'és nomenat per un Hoc de direcciô o de secretari d'un membre del
Govern pel temps que sigui necessari i mentre dura l'assumpciô de les funcions
esmentades. Per tenir dret a aquesta prestaciô de serveis i també a cobrar-la es necessària
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l'autoritzaciô del director o responsable del Departament de Funciô Pùblica. Aquest
complément no s'abona quan les funcions esmentades es deixen de fer.

f) Complément d'antiguitat

Consisteix en una quantitat igual per a tots els funcionaris, per cada très eme anys de servei
efectiu prestats en l'Administraciô général. També computa, a aquest efecte, el temps de
servei prestat a l'Administraciô dejusticia, als comuns, al Conseil Général o als organismes
adscrits al Conseil Général, a condiciô que el termini transcorregut entre la baixa al servei
d'una d'aquestes administracions i la incorporaciô a l'altra a l'administraciô no sigui superior

a très mesos.

Per mobilitat entre administracions, es manté l'import consolidât d'aquest complément, i a
partir del moment que el funcionari ocupa el nou Hoc de treball, es comença a calcular el

nou complément en aplicaciô del preu establert en la nova administraciô a la quai queda
orgànicament adscrit.

g) Complément d'absorciô

Quan en el supôsit de reducciô de la jornada de treball per motius de salut se li
ajusten les retribucions en proporciô al nombre d'hores de la nova jornada, garantint-

li aquestes amb les mateixes consideracions que al paràgraf anterior. Quan el minim
garantit no es pugui encabir en l'estructura retributiva del Hoc de treball, i'excés
passa a formar part del complément d'absorciô segons l'article 84.4.

h) §) Altres conceptes

El Reglament de sistemes de compensaciô ha d'identificar i descriure altres conceptes

retributius, no inclosos en els conceptes anteriors, com a consequència de circumstàncies
laborals i d'organitzaciô del treball.

Els conceptes compresos en aquest apartat solament es compensen quan el funcionari o
treballador publie interî ocupa un Hoc de treball que ets tingui assignais, i no es consoliden

en l'estructura retributiva, ja que es paguen com a conceptes variables de nômina, en dotze
pagues, i només quan es generin, ja que deixen de percebre's quan finalitzen les causes
que van motivar-ne la concessiô, o per canvi de Hoc de treball.

Les retribucions establertes en els apartats a, b, e, e i f es perceben en tretze pagues: dotze
pagues mensuals, mes una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es
prorrateja, si escau, en funciô del temps de servei en actiu de l'anualitat."

MOTIVACIÔ

Es manté el sistema de triennis perquè continuar retallant els salaris a l'Administraciô
pûblica no redunda en benefici de l'interès général.

S'afegeix el complément d'absorciô perquè forma part de la nômina de determinats
funcionaris i la llei no ho preveia.
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Esmena 27 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 66 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 66. Modificaciô de l'article 84 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 84 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes

seguents:

"Article 84. Adaptaciô o canvi de Hoc de treball per motius de salut

1. Quan l'avaluaciô de riscos, la revisiô mèdica efectuada o altres mitjans revelin l'existència
d'un risc per a la seguretat i la salut d'un funcionari o d'un treballador publie interi, s'han

d'adoptar les mesures necessàries per evitar l'exposiciô a aquest risc, mitjançant una
adaptaciô de les condicions de trebalt, la dedicaciô, el torn de treball o les funcions que
s'han de desenvolupar.

2. Si l'adaptaciô del Hoc de treball no es possible, en cas que el reconeixement mèdic

determini restriccions de la persona interessada, el funcionari s'ha de reubicar
definitivament o bé cal adscriure'l temporalment a un altre Hoc de treball adéquat a les seves

condicions. La reubicaciô o adscripciô es fan, preferentment, dins del mateix departament

en el quai prestava serveis i, si no hi ha llocs adéquats, en qualsevol altre departament.

3. Si, com a consequència d'una incapacitat parcial permanent declarada per la Caixa
Andorrana de Seguretat Social, un funcionari no pot continuar efectuant les funcions del Hoc

de treball que ocupa, o no pot fer la jornada o l'horari de treball o el règim de torns o de
guàrdies, perô esta capacitat per exercir les funcions d'un altre Hoc de treball, s'ha de

reubicar a un altre Hoc adéquat a les seves condicions. Si pot continuar portant a terme les
mateixes funcions que feia perô la situaciô d'invalidesa li impedeix exercir a jornada

compléta, se II ha de reduir la jornada laboral.

4. El funcionari destinât a un Hoc de treball amb un nivell retributiu inferior com a

conseqûència de l'adaptaciô per motius de salut ha de rebre les retribucions corresponents
al Hoc de destinaciô; no obstant aixô:

- Si la seva retribuciô percebuda amb anterioritat es inferior o igual a dos vegades i mitja el
salari minim interprofessional, se li garanteix la percepciô del cent per cent de la retribuciô
percebuda amb anterioritat.

- Si la seva retribuciô percebuda amb anterioritat es superior a dos vegades i mitja el salari
mînim interprofessional, se li garanteix la percepciô del vuitanta per cent de la retribuciô
percebuda amb anterioritat i com a mînim dos vegades i mitja el salari minim
interprofessional.

A l'efecte de calcular les retribucions percebudes amb anterioritat, es tenen en compte i es
computen també les prestacions que al funcionari li assigni la Caixa Andorrana de Seguretat
Social.
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En el supôsit de reducciô de la jornada de treball per motius de salut, se li ajusten les

retribucions en proporciô al nombre d'hores de la nova jornada, i se li garanteixen aquestes
les retribucions amb les mateixes consideracions que als paràgrafs anteriors. A aquest

efecte, el Govern li ha d'assignar la diferència entre aquella quantitat i les

percepcions que li assigni l'organisme encarregat de la seguretat social. Quan el
mînim garantit no es pugui encabir en l'estructura retributiva del Hoc de treball, l'excés passa

a formar part del complément d'absorciô.

En el supôsit que a una dona embarassada se li hagi d'aplicar alguna d'aquestes

mesures s'ha de garantir que percebi el cent per cent del salari.

5. Per excepciô al que estableix l'apartat précèdent, quan l'adaptaciô o el canvi de Hoc de
treball sigui consequència d'un accident patit en exercici de les seves funcions o d'una

malaltia professional adquirida en el Hoc de treball a l'Administraciô pùblica, es garanteix al
funcionari el manteniment de les retribucions fixes que rebia amb anterioritat. Amb aquesta
finalitat, el Govern li ha d'assignar la diferència entre aquella quantitat i la pensiô que percebi

de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

6. L'adaptaciô del Hoc o canvi de Hoc de treball per motius de salut correspon al ministeri
ministre compétent en matèria de funciô pûblica."

MOTIVACIÔ

Es dona compliment a la normativa en matèria de salut i seguretat en el treball.

Es tracta de clarificar els termes en els supôsits de reducciô de la jornada per adaptaciô del
Hoc de treball per motius de salut.

Es reconeixen també les demandes efectuades per la Comissiô de Personal.

Esmena 28 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 68 del projecte de Ltei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 68. Modificaciô de l'article 86 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 86 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes
segûents:

"Article 86. Mûtua de funcionaris

1. La Mûtua de funcionaris de l'Administraciô général i de l'Administraciô de justîcia, que
gaudeix de personalitat juridica prôpia, es un sistema de previsiô social obligatori i de
solidaritat que garanteix una prestaciô econômica complementària a la de la Caixa
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Andorrana de Seguretat Social, en supôsits d'incapacitat laboral temporal, maternitat,
paternitat o risc durant l'embaràs fins a la data de pèrdua de la condiciô de funcionari

inclosa la jubilaciô voluntària o jubilaciô, o fins a la data d'acabament de la relaciô especial.

2. La Mûtua es regeix pels principis de transparència, eficàcia, solidaritat i equilibri économie
i financer en el sentit que no hi hagi déficit entre les aportacions dels mutualistes i les

despeses generades, incloent-hi els costos de la seva gestiô, control i defensa i que en cap
cas no poden superar el cinc per cent de les dites aportacions, i s'estructura sobre la base

d'una aportaciô personal obligatôria de tots els funcionaris que es calcula com un

percentatge de les seves retribucions, en els termes reglamentàriament establerts.

3. La Comissiô de la Mûtua de funcionaris es l'ôrgan encarregat de définir les prestacions
a carrée de la Mûtua i la seva gestiô financera en el marc dels principis générais previstos
per aquest article, i de controlar-ne el funcionament i efectuar els controls mèdics que

consideri per a una bona gestiô. Esta composta per entre très i cinc membres désignais pef
les associacions i pels ete sindicats mes representatius en el si de l'Administraciô général i
de l'Administraciô dejusticia; un représentant de cada grup funcional o familia professional

dels funcionaris de l'Administraciô général, elegit per sufragi; un représentant de cada grup
funcional o familia professional dels funcionaris de l'Administraciô de justîcia, elegit per

sufragi, i un représentant del Departament de Funciô Pûblica.

4. La gestiô tècnica i administrativa de la Mûtua la porten a terme conjuntament el
Departament de Funciô Pûblica i la Comissiô de la Mùtua en els termes establerts

reglamentàriament.

5. El funcionament de la Mùtua de funcionaris de l'Administraciô général i de l'Administraciô

de justîcia es régula per reglament.

6. El Govern assumeix a partir dels 150 dies de baixa la cobertura del 100% de les

malalties de llarga durada. Aquestes malalties s'entenen com les que requereixen
una incapacitat laboral de mes de 150 dies o les que acaben amb una invalidesa
laboral tal com s'especifiqui als reglaments de la Caixa Andorra de Seguretat Social
o altres normes que es determinin a aquest efecte."

MOTIVACIÔ

Es una reivindicaciô sindical i de la Comissiô de Personal.

Esmena 29 De modificaciô

Es proposa ta modificaciô de l'article 71 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 71. Modificaciô de l'article 90 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'article 90 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes
seguents:
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"Article 90. Ôrgans compétents

1. Son compétents per incoar un expédient disciplinari en qualsevol tipus d'infracciô el
director o responsable del departament al quai estigui adscrita la persona expedientada en

el moment de la incoaciô; en cas que la persona expedientada sigui el director o
responsable d'un departament, la incoaciô correspon al carrée superior immédiat.

2. Son compétents per incoar i resoldre l'expedient disciplinari el director o responsable del

departament de funciô pùbtica quan es tracti de faites lleus, el/la ministre/a compétent en
matèria de funciô pùblica quan es tracti de faites greus, i el Govern quan es tracti de faites

moltgreus.

2. Son compétents per incoar instruir un expédient disciplinari en qualsevol tipus
d'infracciô el director o responsable del departament al quai estigui adscrita la

persona expedientada en el moment de la incoaciô; en cas que la persona
expedientada sigui el director o responsable d'un departament, la incoaciô correspon
al carrée superior immédiat.

3. En cas que en aplicaciô de les disposicions précédents la incoaciô i la resoluciô d'un
expédient disciplinari recaiguin en la mateixa persona o existeixi causa que impossibiliti la

seva intervenciô, la resoluciô correspon a un carrée anàleg a aquest carrée o a
l'immediatament superior."

MOTIVACIÔ

La doble instància ha de ser entre la instrucciô l la incoaciô/resoluciô de l'expedient.

La instrucciô ha de recaure com a mînim en el superiorjeràrquic del funcionari a qui s'incoa

['expédient.

Esmena 30 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 73 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 73. Modificaciô de l'article 92 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifiquen l'apartat 1 i el 3 de l'article 92 de la Llei de la funciô pûblica, que queden
redactats en els termes segûents:

"Article 92. Inici del procediment

1. El procediment disciplinari contra un funcionari o un treballador publie interi s'inicia

somprc d'oficiT per acord de l'ôrgan compétent, o JQ sigui per iniciativa prôpia, per ordre
superior, o com a consequència de la peticiô raonada d'altres ôrgans administratius o d'una
denùncia.

[...]
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3. L'ôrgan compétent per incoar l'expedient disciplinari désigna yn l'instructor i comunica
l'inici del procediment al Departament de Funciô Pùblica. Quan l'instructor es un funcionari
o un treballador publie interi d'un altre departament, la designaciô requereix l'autoritzaciô

prèvia del responsable del departament corresponent.

[...]."

MOTIVACIÔ

En coherència amb l'esmena anterior, considerem que la instrucciô de l'expedient ha de
recaure en el cap de servei o director de l'àrea a que esta adscrit el funcionari objecte de

l'expedient o en la persona en qui es delegui formalment la competència.

En cap cas considerem que un treballador publie interi pugui instruir un expédient a un

funcionari.

Esmena 31 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 74 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 74. Modificaciô de l'article 93 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 93 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes

seguents:

"Article 93. Instrucciô de {'expédient

1. L'instructor ha d'actuar amb objectivitat i ha d'ordenar la pràctica de totes les diligències

que siguin adequades per determinar i comprovar els fets, i de totes les proves que puguin
conduir a esclarir i identificar les responsabilitats susceptibles de sanciô. En particular, ha

de rebre una declaraciô de la persona expedientada.

2. En vista de les actuacions practicades, l'instructor formula el plec de carrées, que ha
d'expressar, com a minim: la descripciô dels fets que s'imputen a la persona expedientada,
la seva qualificaciô légal juridica -amb indicaciô de la disposiciô o les disposicions legals
que els tipifiquen com a infracciô- i la sanciô o les sancions que siguin aplicables, també
amb expressiô de la disposiciô légal que les estableix.

Quan s'haguessin adoptât mesures cautelars, en el moment de redactar el plec de carrées,
o en qualsevol moment posterior de la tramitaciô de l'expedient, l'instructor pot proposar
motivadament a l'ôrgan compétent que s'aixequin o, si escau, que es prorroguin fins a

l'execuciô efectiva de la sanciô.

3. L'instructor ha de formular el plec de carrées en el termini màxim d'un mes a comptar de

la data de notificaciô a la persona expedientada de l'inici de l'expedient, quan es tracta de

faites lleus; de dos mesos, en el cas de les faites greus, i de sis mesos, en el cas de les
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faites molt greus. L'instructor pot sol-licitar l'ampliaciô d'aquest termini a l'ôrgan compétent

per incoar l'expedient, per causa justificada.

4. El plec de carrées s'ha de notificar a la persona expedientada, a qui es concedeix un

termini de deu dies hàbils per examinar l'expedient, per formular les al'legacions que

consideri convenients per defensar-se, aportar els documents que consideri oportuns, i
sol-licitar, si escau, la pràctica de proves que entengui necessàries per defensar-se.

5. Una vegada contestât el plec de carrées o transcorregut el termini sense fer-ho,
l'instructor pot ordenar la pràctica de les proves proposades sol-licitades i les altres proves

que consideri procedents, i siguin admissibles en dret, en el termini d'un mes, que es pot
prorrogar de forma justificada. L'instructor ha de refusar les proves proposades per la
persona expedientada quan resultin improcedents o innecessàries; el refus s'ha de motivar
expressament i s'ha de fer constar a la proposta de resoluciô.

6. Després de practicar o de refusar motivadament, segons el cas, les proves previstes en
l'apartat anterior, l'instructor dona vista de l'expedient a ta persona expedientada perquè,

en ol termini do deu dies hàbils, al-legui el que estimi pertinent per defensar se, i incorpora
a l'expedient les al-legacions que, si escau, es presentin dins d'aquest termini.

7. Conclosa la instrucciô, l'instructor éleva l'expedient soncer a l'ôrgan competont per
resoldre en un termini de cinc dies hàbils.

8. Tots els àrgans de l'Administraciô général estan obligats a facilitar a l'instructor els

antecedents i la informaciô necessària, aixi com els mitjans personals i materials que siguin

menester perquè pugui dur a terme la seva funciô."

6. En vista de les al-legacions, quan se n'hagin présentât, i de les proves practicades,
quan sigui el cas, l'instructor formula una proposta de resoluciô, en que fixa de forma
definitiva els fets, la seva qualificaciô juridica i la persona o les persones que en

resulten responsables, i proposa la imposiciô de la sanciô que correspongui o bé el
sobreseïment i l'arxivament de l'expedient.

7. L'instructor notifica la proposta de resoluciô a la persona expedientada, li
concedeix un nou termini de deu dies hàbils per examinar l'expedient i formular

al-legacions, i incorpora a l'expedient les al-legacions que es presentin dins d'aquest

termini. Aixô no obstant, quan la proposta de resoluciô no modifiqui el plec de
carrées en relaciô amb els fets que es considérer! provats i la seva qualificaciô

juridica, j tampoc no modifiqui a l'alça la sanciô proposada, l'instructor pot prescindir
d'aquest tràmit.

8. Conclosa la instrucciô, l'instructor éleva l'expedient sencer a l'ôrgan compétent
per resoldre en un termini de cinc dies hàbils.

9.-8. Tots els ôrgans de l'Administraciô général estan obligats a facilitar a l'instructor els
antecedents i la informaciô necessària, aixi com els mitjans personals i materials que siguin
menester necessaris perquè pugui dur a terme la seva funciô."
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MOTIVACIÔ

No s'entén per que se suprimeix la proposta de resoluciô, definida en el Codi de
l'Administraciô i en el Reglament reguladorde l'expedient administratiu sancionador.

Esmena 32 D'addiciô

Es proposa l'addiciô d'un article xx que modifica l'article 99 de la Ltei de la Funciô Pûblica,

el quai queda redactat com segueix:

"(...)

h) L'obtenciô d'una tercera avaluaciô negativa consecutiva en el procès d'avaluaciô de

l'acompliment, o bé de forma discontînua en un période do vuit anys.

(...)"

MOTIVACIÔ

Entenem que l'avaluaciô de l'acompliment ha de ser un extra a les funcions associades al
Hoc de treball; per tant, s'ha de respectar la voluntarietat d'aquells que no vulguin fer extres
al compliment de les tasques vinculades al seu Hoc de treball. Si aquestes darreres no es
complissin, el règim disciplinari ja preveu consequències, perô en cap cas ha de preveure
consequència si el funcionari no vol fer mes que alla a que esta obligat.

Esmena 33 D'addiciô

Es proposa l'addiciô d'un article xx que modifica l'article 100 de la Llei de la Funciô Pûblica,

el quai queda redactat com segueix:

"(...)

z) L'obtenciô de dos avaluacions négatives consocutives en el procès d'avaluaciô de
l'acompliment, o bé de forma discontinua en un période de cirte-aRy&r

(...)".
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MOTIVACIÔ

Entenem que l'avaluaciô de l'acompliment ha de ser un extra a les funcions associades al
Hoc de treball; per tant, s'ha de respectar la voluntarietat d'aquells que no vulguin fer extres

al compliment de les tasques vinculades al seu Hoc de treball. Si aquestes darreres no es

complissin, el règim disciplinari ja preveu consequències, perô en cap cas ha de preveure
consequència si el funcionari no vol fer mes que alla a que esta obligat.

Esmena 34 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 84 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 84. Modificaciô de l'article 107 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'apartat 1 de l'article 107 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en

els termes segûents:

"Article 107. Anotaciô de les sancions

1. Les resolucions sancionadores que s'imposin als funcionaris o treballadors publies
interins s'han de notificar al Departament de Funciô Pùblica per tal d'anotar-les en
l'expedient personal del Registre de personal.

2. Les anotacions de les sancions s'han de cancel-lar, del Registre de personal, a

l'efecte de rehabilitaciô, sempre que la persona sancionada no hagi incorreguten cap
nova responsabilitat disciplinària, i llevat de les sancions d'acomiadament i

inhabilitaciô definitiva per prestar serveis en qualsevol Hoc de l'Administraciô, quan
hagin transcorregut els terminis segiients des de la data de la resoluciô que les ha
imposât:

a) Un any en el cas de faites lleus.
b) Dos anys en el cas de faites greus.
e) Quatre anys en el cas de faites molt greus.

3. El termini per a la rehabilitaciô es compta a partir de l'endemà del dia en que s'hagi

complert definitivament la sanciô. La cancel-laciô de l'anotaciô, un cop complerts els
terminis indicats, es fa d'ofici."

MOTIVACIÔ

No entenem per que la proposta obvia la cancel-laciô de les sancions al Registre de
Personal. Es récupéra la redacciô del text de la llei de la funciô pûblica del 2019.

V
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Esmena 35 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 85 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 85. Modificaciô de l'article 108 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'apartat 3 de l'article 108 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en

els termes seguents:

"Article 108. Notificacions i suspensiô per incapacitat temporal

[...]

3. Quan la notificaciô es practica al domicili de la persona expedientada, si aquesta persona

no es troba présent en el moment del lliurament, se'n pot fer carrée qualsevol altra persona

major de setze divuit anys que convisqui en el ctomicili i que faci constar la seva identitat i

la relaciô que te amb la persona expedientada."

4. Quan la notificaciô personal résulta infructuosa, la notificaciô es practica
mitjançant la publicaciô d'un anunci al Butlleti Oficial del Principat d'Andorra.

5. La situaciô d'incapacitat temporal de la persona expedientada no impedeix la
tramitaciô de l'expedient disciplinari, si esta en condicions d'exercir la seva defensa.
Altrament, s'ha de suspendre la tramitaciô del procediment fins que acabi aquella
situaciô."

MOTIVACIÔ

Es tracta de diferenciar de no atribuir competències de representaciô a una persona menor
d'edat. No entenem la supressiô d'aquests darrers dos apartats de la llei del 2019.

Esmena 36 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 86 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

Article 86. Modificaciô de l'article 109 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 109 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes
seguents:

^ "Article 109. Supàsits per al nomenament de treballadors publies interins personal inter!
\
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Els treballadors publies interins son nomenats per acomplir, amb caràcter temporal, que no

pot excedir els dos anys, funcions prôpies de funcionaris, per raons expressament
justificades, quan es doni alguna de les circumstàncies seguents:

a) L'existència de vacants, mentre es desenvolupa el procediment de provisiô.

b) La substituciô provisional del funcionari que te assignada la plaça.

e) La cobertura de funcions estructurals i périodiques.

d) L'execuciô de projectes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a

dos anys, ampliable per una sola vegada per un termini màxim de fins a dotze mesos.

e) L'excés o acumulaciô de tasques, per un termini màxim de nou mesos dins d'un période
de dotze mesos."

MOTIVACIÔ

Per harmonitzar la terminologia emprada en tôt el text. Es tracta d'evitar la precaritzaciô de

la funciô pûblica i es torna a la formula de la llei del 2000, en que hi havia un lîmit temporal

de divuit mesos.

Esmena 37 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 87 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 87. Modificaciô de l'article 110 de la Llei de la funciô pùblica

Es modifica l'article 110 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes

seguents:

"Article 110. Selecciô dels treballadors publies interins personal interi

1. Els processos de selecciô dels personal interî treballadors publies interins han de
respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència. Només
excepcionalment, per raons d'urgència que s'han fer constar a l'expedient, i en el cas de

l'Administraciô général quon no hi hagi candidats disponibles a les borses creades pel
ministeri de funciô pûblica, es pot nomenar personal interî sense convocatôria pûblica.

2. Amb la finalitat de respondre a les necessitats urgents de contractaciô de personal, el

ministeri de funciô pûblica pot convocar processos de selecciô especifics per crear borses
7]> de personal per donar resposta als departaments de l'Administraciô général que requereixin
( ^< contractacions d'interins de forma mes recurrent.

l l
u

'<1

<-u-

A tes borses també es poden inscriure les persones interessades que hagin quedat en
réserva després d'un concurs de selecciô per ocupar vacants similars de la mateixa famîlia.

Els criteris de crida a les persones inscrites a les bosses es regulen reglamentàriament."
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MOTIVACIÔ

Per harmonitzar la terminologia emprada en tôt el text.

Entenem que la pùblica concurrència s'ha de garantir en tots els casos, tal com marca la
Constituciô del Principat d'Andorra.

Esmena 38 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 88 del projecte de Llei de modificaciô de la Lie! de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 88. Modificaciô de l'article 112 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 112 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes

seguents:

"Article 112. Cessament dels treballadors publies interins personal interi

Els treballadors publies interins perden la seva condiciô quan no calen els seus serveis ja

no son necessaris o transcorregut un période màxim de dos anys, quan la plaça a la
quai estan adscrits es ocupada per un funcionari pel transcurs del temps especificat en el
nomenament, per causes disciplinàries o en cas de renùncia. Perden també la seva
condiciô quan s'acorda revocar-ne et nomenament, per manca de rendiment, per incapacitat

manifesta o sobrevinguda, o per una altra causa justificada, sempre amb l'audiència prèvia
de l'interessat. El cessament del treballador publie personal interi en els termes

expressats en aquest article no généra dret a indemnitzaciô."

MOTIVACIÔ

Redacciô mes polida del text. Les contractacions de personal interî han de ser limitades en

el temps i, en cas que se superi el termini màxim de contractaciô, l'Administraciô haurà

d'assumir la seva responsabilitat.

Esmena 39 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 89 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 89. Modificaciô de l'article 113 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 113 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes
segûents:
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"Article 113. Aplicaciô analàgica anàloga del règim estatutari

Al personal publie interi li es aplicable per analogia, amb caràcter analogie, el règim
estatutari propi dels funcionaris, en alla que resulti adéquat a la naturalesa de la seva

relaciô. Els reglaments que desenvolupin aquesta Llei poden precisar les condicions i
especialitats d'aquest règim."

MOTIVACIÔ

El mot "analogie" no es gaire adient, si es vol parlar de similar o semblant es millor emprar
el terme "anàleg".

Esmena 40 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 90 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 90. Modificaciô de l'article 114 de la LIei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 114 de la Llei de la funciô pùblica, que queda redactat en els termes

seguents:

"Article 114. Efectes dels se/ve/s prestats en règim inten

La prestaciô de serveis en règim interi no pot constituir a priori un dret préfèrent per accedir
a la condiciô de personal funcionari. No obstant aixô, si el temps de serveis prestat es de
mes de 5 anys i de forma ininterrompuda podran concôrrer als processos de mobilitat
interna destinais als funcionaris. L'experiència i la formaciô poden ser son valorats, en

tôt cas, com a mèrit en el concurs selectiu d'ingrés. , quan siguin adéquats a la famîlia
professional a que corresponguin les places convocades.

En cas que una persona que hagi prestat sen/eis a l'Administraciô général en règim interi
s'incorpori a l'Administraciô général com a funcionari, el temps que hagi prestat aquests
serveis computa a efectes del complément d'antiguitat a condiciô que ocupi el mateix Hoc
de treball i que el termini transcorregut entre la baixa com a treballador publie en règim interi
i la incorporaciô a l'Administraciô général amb el nou règim no sigui superior a très mesos."

MOTIVACIÔ

Considerem que es important per a l'eficiència de la funciô pûblica que el personal interi

pugui concursar en els édictés interns quan porti mes de cinc anys treballant en el Hoc de
treball que es convoca, per tal que, en igualtat de condicions, es pugui aprofitar la seva
experiència i evitar nous processus d'adaptaciô.
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Esmena 41 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 92 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pùblica, el quai queda redactat com segueix:

"Article 92. Modificaciô de l'article 119 de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica l'article 119 de la Llei de la funciô pûblica, que queda redactat en els termes

seg Dents:

Article 119. Normes de la Llei aplicables directament als comuns

Son aplicables directament als comuns les normes contingudes en els tîtols l, III i IV, aixi
com els articles 32 (Phncipis générais del sistema de selecciô), 33 (Requisits générais), 37

(Concurs de mobilitat), 39 (Bases de la convocatôria), 46 (Adquisiciô de la condiciô de
funcionari), 49 (Situacions administratives), 54 (Causes de la pèrdua de la condiciô de

funcionari), 68 (Comissiô de seiveis), 71 (Drets), 72.1, 72.2, 72.3 (Jornada laboraP) 74

{Obligacions i deures) j 75 (Incompatibilitats), en que les referències als ôrgans de
l'Administraciô général s'entenen substituïdes pels ôrgans comunals corresponents."

MOTIVACIÔ

Entenem que es vulnera el principi d'autonomia de les administracions comunals, ja que
han de ser els mateixos comuns que determinin les jornades laborals dels seus treballadors
atenent les seves especificitats. Aquestes jornades han d'estar determinades en les
ordinacions de funciô pûblica de cada Comù.

Esmena 42 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de l'article 96 del projecte de Llei de modificaciô de la Llei de la
Funciô Pûblica, el quai queda redactat com segueix:

Article 96. Modificaciô de la disposiciô final sisena de la Llei de la funciô pûblica

Es modifica la disposiciô final sisena de la Llei de funciô pùblica, amb el redactat seguent:

"Disposiciô final sisena. Actualitzaciô de les taules rethbutives

1. S'habilita el Govern perquè, anyalment, a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta
Llei, publiqui al Butlleti Oficial del Phncipat d'Andorra, mitjançant l'avis corresponent, les
taules retributives actualitzades d'acord amb el que estableixi la llei del pressupost de l'any
en curs o qualsevol altra norma de rang légal.

2. La banda retributiva mînima dels funcionaris no pot ser mai inferior a l'import que résulta

de l'aplicaciô del salari minim interprofessional vigent al cômput horari anual dels
funcionaris. Cada vegada que el Govern révisa el salari minim interprofessional ha de fer la
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verificaciô i , si oocau, publicar totes les bandes retributives tôt incloent la nova banda
retributiva minima."

MOTIVACIÔ

Creiem que la seva publicaciô no ha de ser una possibilitat sinô que ha de ser una obligaciô.

Esmena 43 D'addiciô

Es proposa l'addiciô d'un article que modifica els set annexas de la Llei 1/2019 de la funciô

pùblica, els quais queden redactats com segueix:

l. Annex 1 Taula retributiva del Cas Général

Nivell

115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102

Sou Base

52.733,46

47.668,53

42.391,70

37.390,73

33.664,41

30.463,29

27.950,00

25.675,00

24.051,37

23.255,25

21.714,55

20.142,59

18.848,18

18.793,19

Complément

Especific

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Màxim
complément

carrera

26.366,60

23.834,33

21.195,98

18.695,30

16.832,27

15.231,71

13.597,61

12.114,83

10.923,64

9.864,92

9.004,97

8.210,54

7.530,12

7.530,12

Màxim
complément
millora

25.095,98

22.685,65

20.174,44

17.794,40

16.021,17

14.497,60

12.942,28

11.531,00

10.397,27

9.389,51

8.570,90

7.814,82

7.153,64

6.613,62

Lfmit
supenor

79.100,06

71.502,86

63.587,68

56.086,03

50.496,68

45.695,00

40.792,61

36.344,36

32.770,92

29.594,76

27.014,65

24.631,62

22.590,36

22.590,36
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2. Annex 2 Taula retributiva del Cos d'Educaciô

Nivell

02A01

02B01

02B02

02B03

02B04

02C01

02C02

Sou Base

47.668,53

37.390,73

33.664,41

30.463,29

27.950,00

26.084,50

19.492,59

Complément

Especific

Màxim
complément

carrera

23.834,33

18.695,30

16.832,27

15.231,71

13.597,61

12.114,83

8.210,54

Màxim
complément

millora

22.685,65

17.794,40

16.021,70

14.497,60

12.942,28

11.531,00

7.814,82

Limit superior

71.502,86

56.086,03

50.496,68

45.695,00

40.792,70

36.344,36

24.631,62

3. Annex 2 Taula retributiva del Cos de Banders

Nivell

03B01

03B02

03C01

Sou Base

36.998,78

26.613,86

24.651,97

Complément

Especific

1.960,53

2.906,02

2.906,02

Màxim
complément

carrera

19.479,59

14.759,94

11.027,51

Màxim
complément

millora

18.540,86

14.048,71

10.496,07

Limit superior

58.438,90

44.279,82

33.082,27

4. Annex 2 Taula retributiva del Cos de Duana

Nivell

04A01

04B01

04B2A

04B2B

04B03

04C1A

04C1B

04C2

Sou Base

47.276,06

36.998,78

33.664,41

30.071,34

29.250,00

27.950,00

26.084,50

21.878,61

Complément

Especific

1.960,53

1.960,53

216,40

145,99

216,40

309,99

145,99

284,23

Màxim
complément

carrera

24.618,49

19.479,59

16.394,30

16.016,13

14.759,94

13.780,00

12.898,99

11.391,77

Màxim
complément

millora

23.431,98

18.540,86

15.604,16

15.244,19

14.048,71

13.115,96

12.277,33

10.842,78

Limit superior

73.855,08

58.438,90

46.492,76

46.233,46

41.590,20

37.486,87

36.882,30

30.642,48
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5. Annex 2 Taula retributiva del Cos Penitenciari

Nivell

05B01

05B02

05B03

05B04
05C01

Sou Base

32.832,02

29.630,90

29.250,00

27.950,00

25.712,77

Complément

Especîfic

4.162,86

4.162,86

4.162,86

4.162,86

4.162,86

Màxim
complément

carrera

18.497,57

16.896,88

15.262,78

13.780,00

11.530,09

Màxim
complément

millora

17.606,03

16.082,56

14.527,24

13.115,96

10.974,47

Limit superior

55.492,45

50.690,64

45.788,08

41.339,74

34.590,27

6. Annex 2 Taula retributiva del Cas de Policia

Nivell

06A01

06A02

06B01

06B02

06B03

06B04

06C01

Sou Base

46.976,80

41.328,43

36.327,59

32.601,27

29.400,28

27.950,00

26.793,26

Complément

Especific

3.459,30

5.315,96

5.315,96

5.315,96

5.315,96

5.315,96

5.315,96

Màxim
complément

carrera

25.217,92

23.322,96

20.821,84

18.598,94

17.358,38

15.724,02

11.991,46

Màxim
complément

mi 11 ora

24.002,68

22.198,28

19.818,37

18.045,17

16.521,70

14.966,25

11.413,48

Li'mit superior

75.654,02

69.967,35

62.465,39

56.516,17

52.074,62

47.171,93

35.973,99

7. Annex 2 Taula retributiva del Cas de Prevenciô i Extinciô d'Incendis i Salvaments

X, \yu

Nivell

07B01

07B02

07B03

Sou Base

35.142,75

29.699,93

29.250,00

Complément

Especffic

3.816,93

3.816,93

3.816,93

Màxim
complément

carrera

19.479,46

16.758,43

14.340,04

Màxim
complément

millora

18.540,73

15.950,74

13.648,96

Limit superior

58.439,14

50.275,29

43.019,99

4̂l ''•'-
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07B04

07C01

27.950,00

25.778,61

3.816,93

3.816,93

13.257,66

11.391,77

12.618,84

10.842,78

39.773,11

34.175,18

MOTIVACIÔ

Les actuals graelles salariais no responen a l'increment del cost de la vida que ha patit el

nostre pais en els darrers anys; per tant, creiem necessari revalorar els salaris baixos i

mitjos de l'Administraciô pùblica d'acord amb la realitat actual. Ens ha faltat la documentaciô

necessària per fer un treball mes exhaustiu i fins el divendres passât no vam conèixer les

dades amb les que esta treballant Govern. Si s'està d'acord en augmentar els salaris caldrà

reveure aquests imports.

Esmena 44 De supressiô

Es proposa la supressiô de la Disposiciô transitôria segona de Llei de la Llei de la Funciô

Pùblica, de 17 de gêner del 2019, la quai queda redactat com segueix:

"Disposiciô trûnsitàrio segonû. Calcul dol complomont d'antiguitot

Als funcionaris i agents de l'Administraciô de caràcter indefinit que es trobin en situaciô de

servei actiu en el moment d'ontrada en vigor d'aquesta Llei no se'ls comença a oplicar el
cômput del complément d'antiguitat per quinquennis que estableix la lletra f) de l'article 77

fins que hagin complétât el période que es trobi en curs. El période en curs es computa,
encara, d'acord amb el sistema de triennis vigent amb anterioritat."

MOTIVACIÔ

En coherència amb l'esmena 26, relativa al complément d'antiguitat, que nosaltres
proposem que es meriti cada très anys.

Esmena 45 D'addiciô

Es proposa l'addiciô d'una nova Disposiciô transitôria al projecte de Llei de modificaciô de

la Llei de la Funciô Pûblica, la quai queda redactat com segueix:
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"Disposiciô transitôria xx. Factor de correcciô relatiu a la gestiô de l'acompliment

El Govern ha d'incrementar l'equivalent a l'import corresponent a la posiciô
retributiva que hauria résultat de continuar vigent l'anterior complément de millora, a
raô de dos punts per any i amb un màxim de vint punts."

MOTIVACIÔ

Atès que no s'ha définit encara un sistema de gestiô de l'acompliment tal com preceptuava
la llei del 2019, entenem que s'ha de buscar un factor correctiu que minimitzi l'impacte
d'haver negat el dret a desenvolupar la carrera horitzontal dels treballadors publies, tal com
s'establia en la llei del 2000 i que porta congelat des del2009.

Esmena 46 D'addiciô

Es proposa l'addiciô d'una nova Disposiciô transitôria al projecte de Llei de modificaciô de

la Llei de la Funciô Pùblica, la quai queda redactat com segueix:

"Disposiciô transitària xx. Pla d'estabilitzaciô

1. L'Administraciô disposarà d'un termini màxim de cinc anys per a convocar

progressivament les places necessàries per tal de donar compliment a la Disposiciô
final xxx.

2. No obstant el que es disposa en l'apartat anterior, els treballadors publies interins
que superin els deu anys de servei actiu en el mateix Hoc de treball, de forma

ininterrompuda, i que hagin superat un concurs publie d'accés al Hoc de treball o la
darrera avaluaciô positiva en el cas de la Borsa d'Educaciô, adquireixen la condiciô
de funcionaris. La Secretaria d'Estat de Funciô Pûblica haurà d'establir els

procediments per a la incorporaciô com a funcionaris del personal a que es refereix
aquestapartat."

MOTIVACIÔ

Es concedeix excepcionalment un termini superior a l'any per tal de corregir l'excés de
treballadors publies interins que actualment te l'Administraciô.

D'altra banda, considerem que en els processus en que s'hagi assegurat el principi de
concurrència pûblica s'han de consolidar els llocs de treball dels eventuals de molt llarga
durada tal com es va fer amb la llei del 2000.
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Esmena 47 D'addiciô

Es proposa l'addiciô d'una nova Disposiciô final al projecte de Llei de modificaciô de la Llei

de la Funciô Pùblica, la quai queda redactat com segueix:

"Disposiciô final xx. Mesures adreçades al control de la temporalitat a les
administracions publiques

L'incompliment de termini màxim de permanència donarà Hoc a una compensaciô
econômica per al treballador publie interi afectat, que sera équivalent a 20 dies de les

seves retribucions per any de servei, prorratejant-se per mesos els périodes de temps
inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats. El dret a aquesta
compensaciô s'origina a partir de la data del cessament i la quantia esta referida

exclusivament al nomenament de que porti causa l'incompliment. No hi haurà dreta
compensaciô en cas que la finalitzaciô de la relaciô de prestaciô de serveis sigui per
causes disciplinàries o per renùncia voluntària."

MOTIVACIÔ

En coherència amb la limitaciô de permanència, establim un dret a indemnitzaciô en favor
del treballador. El nombre de dies de compensaciô proposât esta subjecte a discussiô.

Esmena 48 D'addiciô

Es proposa l'addiciô d'una nova Disposiciô final al projecte de Llei de modificaciô de la Llei

de la Funciô Pùblica, la quai queda redactat com segueix:

"Disposiciô final xx. Convocatôria anual de places

L'Administraciô pûblica ha d'efectuar anualment la convocatôria de les places
necessàries de funcionaris per tal de que no es superi el deu per cent de la plantilla
total amb treballadors publies interins o del quinze percent en el cas del cas especial
d'educaciô."

MOTIVACIÔ

El Tribunal de Justicia de la DE ha déterminât que les places ocupades per interins no
poden superar un percentatge màxim del total de treballadors publies.

Per tal d'evitar la precaritzaciô, s'ha de fixar el percentatge màxim de places ocupades per

treballadors interins.
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Esmena 49 D'addiciô

Es proposa afegir una nova Disposiciô final que modifiqui la Llei 23/2014 qualificada de
creaciô i de regulaciô del pla de pensions de la funciô pùblica, en els termes segûents:

" Disposiciô final xx. Jubilaciô

El Govern, en el termini màxim de sis mesos de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha

de presentar al Conseil Général un projecte de llei de modificaciô de la Llei 23/2014
del pla de pensions de la funciô pûblica que incorpori les modificacions segùents:

1. Que els funcionaris que arribin en servei actiu a l'edat de jubilaciô obligatôria,

sempre que acreditin com a minim quinze anys d'antiguitat, tenen dret a percebre el

seixanta per cent del seu darrer salari percebut. D'aquest calcul es déduira l'import

percebut en concepte dejubilaciô de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

2. Que els funcionaris que acreditin com a minim trenta anys de servei actiu i el

compliment de l'edat minima de seixanta anys per a l'Administraciô général i de

cinquanta-cinc pera la resta de cossos especials excepte el d'Educaciô que es regeix

per la seva norma especîfica, podran sol-licitar la jubilaciô voluntària en els termes

segùents:

- Entre 5 anys i 4 anys mes 1 dia abans de la data de jubilaciô obligatària, 50 %.

- Entre 4 anys i 3 anys mes 1 dia abans de la data dejubilaciô obligatôria, 52 %.

- Entre 3 anys i 2 anys mes 1 dia abans de la data de jubilaciô obligatària, 54 %.

- Entre 2 anys i 1 anys mes 1 dia abans de la data dejubilaciô obligatôria, 56 %.

- Entre 1 any i 1 dia abans de la data de jubilaciô obligatôria, 58 %."

MOTIVACIÔ

Tornem a la formula de la llei del 2000, tôt i que s'inclou la rebaixa del 10% de les

prestacions introduïda en la Llei 23/2014 del pla de pensions de la funciô pûblica, perô

simplificant el calcul en prendre com a referència el darrer salari percebut.

Esmena 50 D'addiciô

Es proposa l'addiciô d'una nova Disposiciô final al projecte de Llei de modificaciô de la Llei

de la Funciô Pùblica, la quai ha de quedar redactada com segueix:
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"Disposiciô final xx. Compléments cossos especials

S'encomana al Govern que, en el termini màxim de 12 mesos des de l'entrada en vigor

d'aquesta llei, realitzi els treballs necessaris per tal d'harmonitzar els imports dels

compléments que perceben els membres dels cossos especials."

MOTIVACIÔ

Es tracta d'evitar greuges comparatius entre els professionals dels diferents cossos davant

supôsits de fet iguals o molt similars.

Esmena 51 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de la Disposiciô final quarta del projecte de Llei de modificaciô de
la Llei de la Funciô Pûblica, la quai queda redactat com segueix:

"Disposiciô final quarta. Publicaciô dels textes consolidats

1. S'encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor

d'aquesta Llei publiqui al Butlleti Oficial del Principat d'Andorra i en els termes previstos
a l'article 116 del Reglament del Conseil Général, trameti al Conseil Général el
Projecte de text consolidât de la Llei 1/2019, del 17 de gêner, de la funciô pûblica, que
inclogui les modificacions introduïdes fins a l'actualitat en aquesta Llei, l'harmonitzaciô del
llenguatge amb perspectiva de génère i la renumeraciô dels articles.

2. S'encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei i en els termes previstos a l'article 116 del Reglament del Conseil

Général, trameti al Conseil Général, publiqui al Butlloti Oficial dol Principat d'Andorm els
textos consolidats de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, det Codi de Duana i de la Llei 7/2017, del
20 d'abril, del Cas de Prevenciô i Extinciô d'Incendis i Salvaments, del 30 d'octubre."

MOTIVACIÔ

El Reglament del Conseil Général preveu en el seu art. 116 un procediment per a la

consolidaciô de textes legislatius. Es proposa que s'encomani al Govern que segueixi el

procediment previst en el RCG.
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Esmena 52 De modificaciô

Es proposa la modificaciô de la Disposiciô final cinquena del projecte de Llei de modificaciô
de la Llei de la Funciô Pûblica, la quai queda redactat com segueix:

"Disposiciô final cinquena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia primer del mes immediatament posterior al de la seva
publicaciô en el Butlletî Oficial del Principat d'Andorra, a excepciô delseguent:

- El cômput del complément d'antiguitat per quinquennis que estableix la lletra f) de l'article

77 entrarà en vigor en la mateixa data en que ho facin els reglaments que han de

desenvolupar el complément de carrera i el complément de productivitat previstos a les
lletres e) i d) del mateix article pel personal aleshores funcionari i treballador publie de
caràcter indefinit vinculats a l'Administraciô amb anterioritat al dia 1 de marc del 2019.

- El complément que estableix la lletra d de l'article 77 i les faites previstes als articles 99.h

j 100.Z, que entraran en vigor a partir de la segona avaluaciô de l'acompliment que es faci
en aplicaciô d'aquesta Llei."

MOTIVACIÔ

En coherència amb el manteniment dels triennis.
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