Benvolguda Sra. Durán:
Lamentem que es puguin haver produït queixes en alguns sectors de la
professió respecte a la convocatòria del concurs oposició lliure convocat pel
Parlament de les Illes Balears i li agraïm la deferència de fer-nos-ho saber, ja
que no ens havien arribat informacions de cap persona en aquest aspecte.
És necessari puntualitzar alguns aspectes que esmenta vostè en el seu
amable correu electrònic:
1. El Parlament de les Illes Balears no ha convocat cap plaça de
Periodista, la plaça convocada és de Cap de Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional de l’Àrea de Comunicació i Relacions Externes
del Parlament de les Illes Balears.
2. És cert que històricament les places de Comunicació tant en l'empresa
privada com en les institucions públiques han estat ocupades per
periodistes, però en el nostre cas les responsabilitats de Cap de Servei
transcendeixen

les

pròpies

d'un

periodista,

ja

que

haurà

de

responsabilitzar-se d’àmbits molt diversos on el periodisme és només
una part.
3. L'adveniment de les xarxes socials, la gestió de pàgines web, les
necessitats de disseny, la gestió audiovisual, la divulgació patrimonial,
etc. fan que, si bé el perfil del periodista pugui ser adequat a la plaça,
també puguin ser-ho perfils d'altres especialitats.
4. No obstant això, en reconeixement a la importància de les funcions
periodístiques per al desenvolupament de la funció del Cap de Servei,
s'ha considerat adient comptar en el tribunal amb una persona
d'aquesta professió, que a més realitza funcions en una institució del
nostre àmbit, per aportar la seva experiència, coneixement i valors.
Considerem per tant que s'ha donat al periodisme, per sobre de
qualsevol altra tasca, la major representativitat.
5. Cap persona pot tenir un coneixement tan ampli que abasti al 100%
del que serà necessari per poder desenvolupar la tasca del Cap de
Servei, i és per això que haurà de recolzar-se en un equip sòlid i
professional, com succeeix en la majoria de càrrecs de comandament.
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El tribunal no pretén, com diu vostè en el seu correu electrònic, jutjar
únicament els coneixements d'aspirants formats en aquesta matèria,
el periodisme, el tribunal pretén valorar tota una gamma de
coneixements, aptituds i actituds d'uns aspirants, que transcendeix el
periodisme i que intenten, de la millor manera possible, satisfer les
necessitats del Parlament respecte a Comunicació i Divulgació, ara i
per al futur. Tenim un membre del tribunal periodista, però no basta
amb això. No pot haver-hi ningú més qualificat, amés d’aquest, per
valorar les necessitats del càrrec, que aquells que ostenten la
representativitat de la ciutadania i que coneixen i són responsables del
Parlament i per tant de les funcions del futur cap de servei.
6. El tribunal compta amb representants de la Mesa del Parlament que és
el màxim òrgan de gestió del mateix, com així ha de ser, ja que en
últim terme serà sota les directrius de la Mesa que s'exercirà la funció
del nou Cap de Servei. La Mesa està composta per diverses sensibilitats
polítiques que en estar representades en el tribunal ajudaran a garantir
la màxima objectivitat en les valoracions, la imparcialitat, rigor i el bon
fer.
7. En el tribunal també hi ha altre personal del Parlament, experts en les
necessitats del mateix, tant en els seus aspectes legals com de gestió.
En cap cas hi ha personal eventual formant part.
8. Trenta-cinc professionals han decidit confiar en l'objectivitat del procés
i s'han presentat. El procés serà net, transparent, objectiu i rigorós.
Amb un tribunal de múltiple representació (també de periodistes) i que
pretén fugir del corporativisme tant com de les pressions interessades.
L'objectiu és que els millors ocupin les places de servei a la comunitat.
Des de la perspectiva legal s’ha d’esmentar:
1. Es qüestiona per l’APIB la composició del Tribunal, tota vegada que es
considera que la presència de càrrecs de naturalesa política i personal
eventual està vetada per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i per la Llei
de la Funció Pública de la CAIB.
2. S’ha de tenir present que l’article 4.a) del Real Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
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l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic disposa, sota l’epígraf “personal con
legislación específica propia”, que “Las disposiciones de este Estatuto
sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación
específica al siguiente personal: a) Personal funcionario de las Cortes
Generales y de las asambleas legislativas de la comunidades
autónomas”.
3. En el mateix sentit, l’article 3.3.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març,
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
disposa literalment que “3. Resta exclòs de l’aplicació d’aquesta llei el
personal següent: a) Personal del Parlament de les Illes Balears”. I
s’explica a l’exposició de motius de l’esmentada llei que “finalment, el
personal del Parlament de les Illes Balears i el personal de la
Sindicatura de Greuges i de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, en virtut del principi d’autonomia organitzativa, administrativa
i financera d’aquestes institucions, resta exclòs de l’aplicació d’aquesta
llei, tret del que disposi la seva normativa pròpia”.
4. Així, el règim del personal del Parlament de les Illes Balears es troba
regulat fonamentalment a l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears, aprovat per la Mesa de la dita institució el dia 20 de
desembre de 2000 (BOPIB núm. 77, de 12 de gener de 2001), que ha
estat objecte de distintes modificacions de llavors ençà. Concretament,
l’article 13.8 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
incardinat al capítol segon “De l’ingrés i el cessament del personal
funcionari”, del títol II, disposa que “correspon a la Mesa de la Cambra,
amb compliment previ del que estableix l’article 62.3.c) i g) d’aquest
estatut, acordar la convocatòria de les corresponents proves selectives
per a l’accés a la condició de personal al servei del Parlament de les
Illes Balears”.
5. Conseqüentment amb el que disposa la Llei de funció pública de les
Illes Balears, el règim del personal del Parlament és el que es condigna
a l’esmentat Estatut del Personal, el qual s’inspira amb l’esmentada
Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, però no és, en cap cas, ni una còpia
literal d’aquesta, ni tan sols una transposició o adaptació de
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l’esmentada llei a la vida parlamentària. Les especials característiques
de l’activitat parlamentària fan necessari que el Parlament de les Illes
Balears gaudeixi d’autonomia organitzativa i administrativa per a poder
dur a terme, amb totes les garanties, les altes funcions que l’Estatut
d’Autonomia

de

les

Illes

Balears

encomana

al

Parlament,

i,

precisament, una de les manifestacions d’aquesta autonomia es
concreta en la possibilitat de dictar les seves pròpies normes de
personal. Lògicament, aquesta autonomia no pot suposar actuar en
contra dels principis inspiradors de la funció pública a la comunitat
autònoma de les Illes Balears i, en canvi, sí ha de permetre organitzar
el règim del personal parlamentari sense necessitat de subjectar-se a
la lletra de la llei.
6. En definitiva, en matèria de selecció del personal del Parlament de les
Illes Balears, l’Estatut del seu personal (i les bases que regeixen la
convocatòria concreta) han de respectar els principis de convocatòria
pública del procediment selectiu, d’acreditació del coneixement de la
llengua pròpia de la comunitat autònoma en expressió oral i/o escrita,
d’igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, conformement a un criteri
d’objectivitat. Tot respectant aquests principis de la Llei de funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Parlament de
les Illes Balears, mitjançant l’Estatut del seu propi personal (i les bases
de cada convocatòria en concret) pot regular l’ingrés del personal que
en depèn; altrament dit, la Mesa del Parlament de les Illes Balears a
l’hora d’aprovar l’Estatut del personal del Parlament i les bases que
regeixen cada procediment selectiu, s’ha d’ajustar a aquests principis,
però no necessàriament a la lletra de la Llei 3/2007, ni tan sols a altres
principis de caire menor com els que puguin derivar-se de la pròpia
organització de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, etc.
Atentament.
La Presidenta del Parlament
de les Illes Balears
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