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Resum

L’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (ALRSAL, versió de 24.05.13) 

preveu, entre les mesures de modificació de la normativa bàsica del règim local, aspectes de l’ocupació pública 

local, i el seu contingut s’analitza en aquest article, en què es defensa que, llevat d’alguna excepció, es tracta 

d’una oportunitat perduda des del punt de vista dels principis d’igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat.

Paraules clau: sistema de fonts; funcionaris amb habilitació de caràcter estatal o nacional; provisió de llocs de treball per 

concurs o lliure designació; personal eventual i directius locals.

Public employment in the Governmental Draft Bill about rationalization and sustainability of 
the Local Administration: equal opportunities, merit, capability and corruption 

Abstract

The Governmental Draft Bill about rationalization and sustainability of the Local Administration (ALRSAL, 

draft version 24th May 2013) includes several measures regarding the public employment among others rela-

ted to the amendment of the basic legislation of local law. This article analyzes these measures and concludes 

that –with some exceptions– this Governmental Draft is a missed opportunity from the standpoint of equal 

opportunities, merit and capability.

Keywords: sources of law; civil servants working for local Administration selected by a State competitive exam; choosing 

public employees by a competitive exam or discretionary appointment; temporary personnel and local senior positions.
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1. Introducció

“Yo creo que para entender esta política oficial, hay 
que enmarcarla dentro de la política general de 
desprofesionalización de la Administración Pública. 
Parece asombroso lo que estoy diciendo. Si leemos 
las exposiciones de motivos de las leyes y los discur-
sos de nuestros políticos más granados, insisten en 
que se trata de profesionalizar la Administración 
Pública. La realidad, sin embargo, tal como yo la 
veo, es muy distinta.”

aleJanDro nieto garCía1 

Després de successives versions (4 de febrer, 18 de fe-
brer i 21 de maig de 2013), i sota la denominació 
d’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, el Govern espanyol ha impul-
sat el que porta, com a data d’última versió, la de 24 
de maig de 2013, que, quan es redacten aquestes lí-
nies, es troba, després de la fase d’al·legacions, al Con-
sell d’Estat, i que podria iniciar el seu camí parlamenta-
ri en els pròxims mesos.

La reforma del règim local persegueix compassar-
se, amb el propòsit confessat així en la seva exposició 
de motius, al principi d’estabilitat pressupostària incor-
porat a la Constitució espanyola de 1978, en el nou 
article 135, després de la reforma duta a terme a la 
Carta Magna, en 2011, i al seu desplegament legisla-
tiu, que ha tingut lloc per mitjà de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera (LOEPSF), adaptant aspectes de 
l’organització i el funcionament de l’Administració lo-
cal, així com millorar el seu control economicofinancer.

L’exposició de motius continua dient que la reforma 
pretén diversos objectius bàsics, com són la clarificació 
de les competències municipals, per evitar duplicitats 
amb les competències d’altres administracions i fer 
efectiu així el principi d’”una Administració, una com-
petència”, la racionalització de l’estructura organitzati-
va de l’Administració local d’acord amb els principis 
d’eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, o tam-
bé garantir un control financer i pressupostari més ri-
gorós i afavorir la iniciativa econòmica privada.

Assenyala l’exposició de motius que, per aconse-
guir un control economicopressupostari més rigorós, 
es reforça el paper de la funció interventora a les enti-

tats locals i s’habilita el Govern per establir les normes 
sobre els procediments de control, metodologia 
d’aplicació, criteris d’actuació, així com drets i deures 
en el desenvolupament de les funcions de control, de-
fensant que, amb això, es cobreix un buit legal i es fa 
possible l’aplicació generalitzada de tècniques, com 
l’auditoria en els seus diversos vessants, a les entitats 
locals en termes homogenis als desenvolupats en altres 
àmbits del sector públic, el que segons el Govern impli-
carà més transparència en la informació economicofi-
nancera de les entitats locals, i contribuirà a millorar la 
presa de decisions per part dels càrrecs electes en 
l’exercici del mandat representatiu que tenen encoma-
nat constitucionalment (en versions anteriors es deia 
només dels responsables públics).

Finalment, s’avança en l’esmentada exposició de 
motius que, en la línia de garantir la professionalitat i 
l’eficàcia de les funcions de control intern, la llei també 
regula parcialment el règim dels funcionaris d’Admi-
nistració local amb habilitació de caràcter nacional 
(desapareix la previsió continguda en versions ante-
riors, en el sentit que dependrien funcionalment de 
l’Estat).

Així les coses, la finalitat d’aquest treball és analit-
zar la incidència en l’ocupació pública local d’aquesta 
reforma del règim local, la tramitació parlamentària de 
la qual s’iniciarà en els propers mesos, examinant el 
contingut de l’Avantprojecte de llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (ALRSAL), en 
l’esmentada versió de 24 de maig de 2013, centrant-
nos en els funcionaris amb habilitació de caràcter esta-
tal –més enllà del simple canvi de denominació, ja que 
passarien a denominar-se funcionaris amb habilitació 
de caràcter nacional–, en el personal eventual i en el 
personal directiu, al marge d’altres qüestions també 
relacionades amb els empleats públics locals.

2. Sistema de fonts i model funcionarial de 
l’ocupació pública local de l’Administració lo-
cal i dels seus organismes autònoms

En primer lloc, cal tenir en compte que l’article primer 
ALRSAL modifica l’article 92 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRL), 
per concretar el seu nou sistema de fonts i l’opció per 

1. Conferència pronunciada a la IV Assemblea Plenària de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, celebra-
da a Madrid el dia 30 de març de 1992, i publicada en la revista CUNAL, núm. 569-570, p. 323 i seg., i que, transcorreguts més 
de vint anys, segueix de permanent actualitat en aquests moments.
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la generalització de l’estatut funcionarial dels empleats 
locals, assenyalant que:

“1. Los funcionarios al servicio de la Administración 
local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, por la restante legislación del Estado en 
materia de función pública, así como por la legislación 
de las comunidades autónomas, en los términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución.

“2. Con carácter general, los puestos de trabajo en 
la Administración local y sus organismos autónomos 
serán desempeñados por personal funcionario.

“3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios 
de carrera al servicio de la Administración local el ejer-
cicio de las funciones que impliquen la participación 
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades pú-
blicas o en la salvaguardia de los intereses generales. 
Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento 
queda reservado a funcionarios de carrera, las que im-
pliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas 
que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los 
funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, 
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la fun-
ción.”

Quant al sistema de fonts, la nova redacció de 
l’article 92 LRL mostraria un cert desajust amb l’article 
3.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic (EBEP), ja que aquest concreta, 
amb més precisió jurídica, que el personal funcionari 
de les entitats locals es regeix per la legislació estatal 
que sigui aplicable, de la qual forma part aquest Esta-
tut, i per la legislació de les comunitats autònomes, 
amb respecte a l’autonomia local, mentre que el citat 
article 92 apareix desajustat i amb una clara incorrecció 
tècnica, ja que pretén situar en un lloc preeminent la 
LRL, blindant-la, quan, tanmateix, pot ser objecte de 
modificació per part d’una altra legislació bàsica poste-
rior (lleis de pressupostos generals de l’Estat, legislació 
bàsica d’ocupació pública...).

Encara que és cert, en aquest sentit, que, com diu el 
mateix preàmbul de la LRL, per mitjà d’aquesta es des-

envolupa la garantia constitucional de l’autonomia lo-
cal, segons el qual, acudint al principi de competència, 
la LRL ocupa una “especial posició ordinamental”, en 
estar-li reservada aquesta funció garantidora de 
l’autonomia local, amb independència que en el pla 
formal sigui una llei ordinària, i que el mateix Tribunal 
Constitucional –per totes, la STC 159/2001– ha recone-
gut que té una singular i una específica naturalesa i 
posició en l’ordenament jurídic (STC 259/1988), inte-
grant-se sense dificultat a la part que sigui concreció de 
principis constitucionals dins l’anomenat bloc de cons-
titucionalitat, cal pensar també que, tot i el seu caràcter 
estructural, en cas de conflicte amb una altra legislació 
bàsica, caldria resoldre interpretativament acudint al 
criteri de preferència de la legislació bàsica posterior.

Sí que resulta positiva, en canvi, la voluntat que els 
llocs de treball –hauria de dir, tanmateix, les plantilles– 
a l’Administració local siguin exercits amb caràcter ge-
neral per personal funcionari2 –davant el silenci del le-
gislador bàsic fins ara, ja que l’article 9 EBEP no efectua 
cap pronunciament similar–, el que ha anat derivant a 
les diferents legislacions de funció pública de les comu-
nitats autònomes la tasca de fixar l’abast d’una major 
o menor laboralització o funcionarització del seu per-
sonal.

De la mateixa manera, també mereix un judici posi-
tiu que, a més de l’opció per generalitzar l’estatut fun-
cionarial a les entitats locals i als seus organismes autò-
noms, es completi aquesta previsió amb la precisió, en 
l’apartat 3 d’aquest article 92, que corresponen en 
exclusiva als funcionaris de carrera3 de les entitats lo-
cals les funcions que impliquin la participació directa o 
indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la 
salvaguarda dels interessos generals –com fa l’article 
9.2 EBEP–, i s’afegeixin les que en desplegament de la 
LRL es reservin als funcionaris per a la millor garantia 
de l’objectivitat, la imparcialitat i la independència en 
l’exercici de la seva funció, al costat de les funcions 
públiques necessàries de l’article 92 bis.

Amb això es podrà posar límit, per fi, a la fugida del 
dret administratiu, per mitjà d’unes plantilles sobredi-

2. A la doctrina, ja hi havia autors que sostenien que en l’àmbit de les entitats locals es podia extreure la conseqüència de 
la generalització de la condició funcionarial dels empleats locals, amb base en l’article 175.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril –text que no té caràcter bàsic en aquest punt, per la qual cosa operava en defecte de legislació de funció pública 
autonòmica–, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, com passa amb pérez 
luque, A., La selección del personal permanente de las corporaciones locales, El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2001, 
p. 672.

3. En realitat, s’hauria de referir als funcionaris en general, i no limitar-lo als funcionaris de carrera, ja que d’aquesta mane-
ra amb l’ALRSAL s’estaria vetant els funcionaris interins. Per això, aquesta redacció s’hauria d’ajustar, en aquest sentit, a la re-
gulació de l’article 9.2 de l’EBEP, que amb més rigor tècnic només parla de funcionaris.
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mensionades de personal laboral, en detriment del 
personal funcionari, el sistema de selecció del qual ha 
patit en moltes ocasions d’una falta d’acomodació als 
principis constitucionals de mèrit i capacitat, i del res-
pecte, en suma, a la igualtat d’oportunitats, així com 
de compliment de la necessària publicitat de la convo-
catòria, segons ha succeït a nombroses entitats locals.

3. Els funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional

3.1. L’habilitació nacional en el marc de la re-
forma del règim local

L’exposició de motius de l’ALRSAL recull obertament 
que amb la reforma es “refuerza el papel de la función 
interventora en las entidades locales”, i que “en la lí-
nea de garantizar la profesionalidad y la eficacia de las 
funciones de control interno, la ley también regula par-
cialmente el régimen de los funcionarios de Adminis-
tración local con habilitación de carácter nacional que 
dependerán funcionalmente del Estado” –ja no es pre-
veu, com s’ha dit abans, que dependran funcional-
ment de l’Estat, aspecte que, no obstant això, no es 
concretava enlloc de l’articulat–, explicable des de 
l’òptica de la reforma de la Carta Magna, l’any 2011, i 
del seu desplegament legislatiu, que ha tingut lloc per 
mitjà de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
però que mereix una reflexió crítica.

En primer lloc, cal recordar el disseny constitucional 
de l’Administració local espanyola, amb autonomia ga-
rantida a la Carta Magna –i el de la Carta Europea 
d’Autonomia Local, de 15 d’octubre de 1985, en vigor 
a Espanya des del 24 de febrer de 1989–, disseny del 
qual destaca la base democràtica, que s’ha de traduir 
necessàriament en el fet que el govern i l’administració 
corresponen als qui han estat elegits per mitjà 
d’eleccions representatives, aspecte essencial irrenun-
ciable.

Partint d’això, en la reforma de l’ocupació pública 
–des del reconeixement també de l’ajust constitucional 
dels habilitats estatals, que ja ha tingut la seva plasma-
ció, entre d’altres, des de la STC 25/1983, en declarar 
que ha de considerar-se bàsica dins de l’ordenament 

jurídic vigent l’existència d’aquests cossos de caràcter 
nacional–, no es pot suposar que els habilitats nacio-
nals desconeguin que l’àmbit de decisió correspon als 
òrgans representatius locals, en tot cas, sota la seva 
responsabilitat, sinó que es tracta d’exercir unes fun-
cions en el marc de la legalitat, encara que això suposi 
reforçar el paper de la funció interventora a les entitats 
locals, com diu aquesta exposició de motius.

El fet que en el text de l’ALRSAL s’assenyali també 
que les objeccions de legalitat de la intervenció es diri-
giran al Tribunal de Comptes,4 no ha de significar que 
s’introdueixen controls d’oportunitat o de tutela i su-
pervisió de les entitats locals –el que seria inassumible, 
des de qualsevol punt de vista–, perquè l’entitat local 
podrà també adduir davant el Tribunal de Comptes la 
seva postura davant aquests rebatiments de legalitat.

Però sí que podem avançar ja que sorprèn que es 
parli de garantir la professionalitat dels funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional, justificant així la 
nova regulació parcial del seu règim jurídic, i que, tan-
mateix, es mantingui i s’ampliï l’abast de les entitats 
locals que poden utilitzar el mecanisme “suposada-
ment excepcional” de provisió de llocs de treball reser-
vats als habilitats, per mitjà de la lliure designació, el 
que resulta clamorosament contradictori amb l’objectiu 
de la reforma que es pretén dur a terme, que no com-
pensa algunes de les millores que sí que es duen a ter-
me en matèria de concursos, sinó que llança ombres 
raonables de dubte sobre la veritable finalitat d’aquesta 
reforma.

Pel que fa als funcionaris amb habilitació de caràc-
ter nacional, si ens centrem en concret en el seu articu-
lat, de conformitat amb el que indica l’article primer de 
l’ALRSAL, es modificaria l’article 7.4 LRL, de manera 
que les entitats locals només podran exercir competèn-
cies no previstes en la llei, així com desenvolupar activi-
tats econòmiques, quan no es posi en risc financer la 
realització de les competències pròpies, no hi hagi du-
plicitats amb les competències autonòmiques, i es ga-
ranteixi la sostenibilitat financera de les noves compe-
tències o activitats econòmiques, respectant en tot cas 
el principi d’eficiència i la resta dels requeriments de la 
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi-
nancera. A aquests efectes, el dit precepte segueix 
dient que caldrà l’informe previ de la comunitat autò-
noma, en què s’assenyali la inexistència de duplicitats, 

4. El Tribunal de Comptes, en l’acord d’11 de maig de 1983, obliga els presidents de les entitats locals a comunicar-li les 
objeccions de legalitat formulades que afectin l’activitat economicofinancera.
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i el de l’interventor de l’entitat local, sobre la sostenibi-
litat financera de les noves competències.

En aquesta versió de l’ALRSAL s’ha suprimit l’article 
61 bis LRL, apartat 2, que preveia que l’interventor del 
municipi o l’òrgan que exerceixi la tutela financera co-
municaria a la diputació o l’òrgan equivalent que es 
dóna el que preveu l’apartat primer del dit precepte 
(que es referia a la “intervenció” de municipis amb po-
blació de menys de 5.000 habitants). En el termini 
màxim d’un mes des de la recepció d’aquesta comuni-
cació, la diputació o l’òrgan equivalent havia d’adoptar 
per majoria simple, amb l’informe previ de l’òrgan que 
exerceixi la tutela financera, l’acord d’intervenció tem-
poral del municipi. Un cop transcorregut aquest termi-
ni sense que s’hagi adoptat l’acord, s’entendrà apro-
vat.

L’article 36.2.c) LRL assenyalaria, si s’aprova la re-
forma, que la diputació5 garanteix l’acompliment de 
les funcions públiques necessàries als ajuntaments (sic) 
–oblidant amb això els municipis que funcionen en rè-
gim de consell obert– i els presta suport en la selecció i 
formació del seu personal, sense perjudici de l’activitat 
desenvolupada en aquestes matèries per l’Administració 
de l’Estat i la de les comunitats autònomes.

En matèria de control intern, en aquest sentit, es 
duen a terme modificacions en el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en concret 
en l’article 213, preveient expressament l’auditoria de 
comptes de les entitats locals, corresponent al Govern, 
a proposta del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques (MHAP), establir les normes sobre els proce-
diments de control, metodologia d’aplicació, criteris 
d’actuació, drets i deures del personal controlador i 
destinataris dels informes de control, que s’hauran de 
seguir en el desenvolupament d’aquestes funcions de 
control, precisant l’obligació dels òrgans interventors 
de les entitats locals de remetre6 amb caràcter anual a 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un 
informe resum dels resultats dels controls desenvolu-
pats en cada exercici, en els terminis i amb el contingut 
que es regulin.

Pel que fa als informes sobre resolució de discre-
pàncies, l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004 

queda redactat de manera que l’òrgan interventor 
elevarà informe al ple de totes les resolucions adopta-
des pel president de l’entitat local contràries a les ob-
jeccions efectuades, així com un resum de les princi-
pals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
Aquest informe atendrà únicament aspectes i come-
ses pròpies de l’exercici de la funció fiscalitzadora, 
sense incloure qüestions d’oportunitat o de conve-
niència de les actuacions que fiscalitzi, constituint 
aquest apartat un punt independent en l’ordre del dia 
de la sessió plenària corresponent, i es matisa també 
que la corporació local, per mitjà del seu president, 
podrà presentar al ple un informe justificatiu de la 
seva actuació, i que, quan hi hagi discrepàncies, el 
president de l’entitat local podrà elevar la seva resolu-
ció al MHAP.

Alhora, l’òrgan interventor, com ja es va dir ante-
riorment, remetrà anualment al Tribunal de Comptes 
totes les resolucions i els acords adoptats pel president 
de l’entitat local i pel ple de la corporació contraris als 
rebatiments formulats, així com un resum de les princi-
pals anomalies detectades en matèria d’ingressos. A 
l’esmentada documentació haurà d’adjuntar, si s’escau, 
els informes justificatius presentats per la corporació 
local.

3.2. El nou marc jurídic

L’article 92 bis LRL que recull l’article primer de l’ALRSAL 
suposa una modificació substancial, en relació amb la 
disposició addicional segona EBEP, sobre els actuals 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, asse-
nyalant en primer terme que són funcions públiques 
necessàries a totes les corporacions locals, la responsa-
bilitat administrativa de les quals està reservada a fun-
cionaris d’Administració local amb habilitació de caràc-
ter nacional:

a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i 
l’assessorament legal preceptiu.

b) El control i la fiscalització interna de la gestió 
economicofinancera i pressupostària, la gestió tribu-
tària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació (vegeu 
que s’hi inclou com a novetat la gestió tributària).

5. La disposició addicional segona ALRSAL assenyala que les previsions d’aquesta Llei s’aplicaran respectant l’organització 
comarcal a les comunitats autònomes els estatuts d’autonomia de les quals tinguin atribuïda expressament la gestió de serveis 
supramunicipals, la qual cosa no deixarà de produir dificultats d’encaix jurídic amb la província en aquests casos.

6.  Vegeu en aquest sentit els reials decrets llei 4/2012 i 4/2013, que preveuen l’incompliment de les obligacions de submi-
nistrament d’informació com a falta disciplinària molt greu, en el marc de l’article 95 EBEP.
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Tanmateix, afegeix aquest nou precepte que als 
municipis de gran població es tindrà en compte el que 
disposa el títol X d’aquesta Llei, i als municipis de Ma-
drid i de Barcelona la regulació continguda en les lleis 
22/2006, de 4 de juliol, de capitalitat i de règim espe-
cial de Madrid, i 1/2006, de 13 de març, per la qual es 
regula el règim especial del municipi de Barcelona,   res-
pectivament.

No s’hi introdueixen canvis pel que fa a l’estructu-
ració i les categories de les subescales actuals. Ara bé, 
enfront de la regulació de la disposició addicional se-
gona EBEP, que determina que la creació, classificació i 
supressió de llocs de treball dels habilitats correspon a 
cada comunitat autònoma, d’acord amb els criteris bà-
sics que s’estableixin per llei, en aquest nou precepte la 
previsió és que ho sigui en el futur mitjançant un reial 
decret –sense concretar-ne la naturalesa bàsica, tot i 
que cal deduir que s’haurà de precisar formalment 
aquesta naturalesa–, i és una novetat també que mit-
jançant aquesta norma reglamentària estatal es regulin 
les especialitats que puguin correspondre al règim dis-
ciplinari i de situacions administratives dels habilitats, 
aspectes actualment interioritzats en la normativa au-
tonòmica, que pugnen amb la naturalesa estatal 
d’aquesta escala funcionarial.

Sí que mereix també un judici positiu en aquesta 
reforma el fet que l’apartat 5 del nou article 92 bis 
prevegi que l’aprovació de l’oferta d’ocupació pú-
blica, la selecció, formació i habilitació dels funcio-
naris d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, corresponguin a l’Estat, per mitjà 
del MHAP, d’acord amb les bases i els programes 
aprovats reglamentàriament, el que posaria fi a la 
situació caòtica generada després de l’EBEP, que ha 
mostrat una inacció clara de moltes comunitats au-
tònomes7 en aquesta matèria, tot i que es compten 
per milers les vacants d’habilitats existents al con-
junt de l’Estat, de manera que fins i tot les que han 
aprovat ofertes d’ocupació pública ho han fet in-

cloent un nombre de places molt inferior al de les 
vacants existents.

La nova regulació dels funcionaris amb habilitació 
de caràcter nacional, deixant al marge la provisió de 
llocs de treball que analitzarem tot seguit, conclou 
abordant aspectes ja continguts en la disposició addi-
cional segona EBEP, com que les comunitats autòno-
mes efectuaran, d’acord amb la normativa establerta 
per l’Administració de l’Estat –en l’EBEP, tanmateix, s’hi 
al·ludeix a la normativa autonòmica–, els nomena-
ments provisionals de funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional, així com les comissions de serveis, 
acumulacions, i nomenaments de personal interí i de 
personal accidental.

S’hi inclou també, com a novetat, que els funciona-
ris hauran de romandre a cada lloc de treball un mínim 
de dos anys per poder participar en els concursos de 
provisió de llocs de treball o ser nomenats amb caràc-
ter provisional en un altre lloc de treball, excepte en 
l’àmbit d’una mateixa entitat local.

Es manté la previsió de l’EBEP, en el sentit que al 
MHAP hi haurà un registre de funcionaris d’Adminis-
tració local amb habilitació de caràcter nacional inte-
grat amb les comunitats autònomes, on s’inscriuran i 
s’anotaran tots els actes que afectin la vida administra-
tiva d’aquests funcionaris.

I pel que fa al règim disciplinari, s’aborda amb de-
tall en els apartats 10 i 11 de l’article 92 bis, i el primer 
assenyala que són òrgans competents per a la incoació 
d’expedients disciplinaris als funcionaris d’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional els següents:

a. L’òrgan corresponent de la corporació, on el fun-
cionari es trobi exercint les seves funcions, quan els fets 
puguin ser constitutius de falta lleu.

b. La comunitat autònoma, respecte a funcionaris 
que exerceixin les seves funcions a corporacions locals 
del seu àmbit territorial, llevat que, per la gravetat dels 
fets denunciats, aquests puguin ser constitutius de fal-
tes molt greus, tipificades en la normativa estatal.

7. El recent Decret 37/2013, de 19 de març, del Govern d’Aragó, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 
2013 de places reservades a l’Escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, subescales de Secretaria-Intervenció i 
Intervenció-Tresoreria, reconeix l’existència a Aragó de les vacants següents: Secretaria, 10; Intervenció-Tresoreria, 23, i Secre-
taria-Intervenció, 202, però, davant d’això, inclou únicament 5 places de la Subescala d’Intervenció-Tresoreria, categoria d’en-
trada, i 20 places de la Subescala de Secretaria-Intervenció, no incloent-hi cap de les places vacants de la Subescala de Secreta-
ria “por la complejidad” –el que sembla una excusa poc raonable– “del proceso de selección en relación con el número de 
vacantes”.

A més de la recuperació de la competència estatal per aprovar les ofertes d’ocupació pública dels funcionaris amb habilita-
ció de caràcter nacional, serà substancial que s’incloguin la totalitat de les places cobertes amb funcionaris interins, en línia amb 
la rellevant sentència del Tribunal Suprem, de 29 d’octubre de 2010, sobre la qual es pot veure el nostre treball en El Consultor 
de los Ayuntamientos, en premsa.
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c. El MHAP,8 per faltes comeses a una comunitat 
autònoma diferent de la comunitat on es trobin pres-
tant serveis en la data d’incoació, o quan, per la grave-
tat dels fets denunciats, aquests puguin ser constitu-
tius de faltes molt greus, tipificades en la normativa 
estatal.

L’òrgan competent per acordar la incoació de 
l’expedient, ho serà també per nomenar-ne instructor i 
decretar o alçar la suspensió provisional de l’expedientat, 
així com per instruir diligències prèvies abans de decidir 
sobre la incoació. Si s’acorda la incoació pel MHAP, la 
instrucció del mateix l’efectuarà un funcionari amb 
destí a l’òrgan de l’Administració de l’Estat competent 
en la matèria a què es refereixi la infracció, i si la in-
coació s’ha efectuat per la corporació o la comunitat 
autònoma, s’ajustarà al que estableixi la legislació de la 
comunitat autònoma respectiva –aquí hi ha un cert 
desajust amb el que el mateix article 92 bis ha dit en 
l’apartat 4 anterior–, i, supletòriament, a la normativa 
aplicable sobre procediment disciplinari als funcionaris 
de l’Administració civil de l’Estat.

En el cas que la incoació de l’expedient s’hagi efec-
tuat pel MHAP, s’aplicarà el règim disciplinari previst 
per a funcionaris de l’Administració civil de l’Estat, i la 
competència per a la incoació de les sancions disci-
plinàries als habilitats nacionals, segons l’apartat 11 
d’aquest article 92 bis, correspon als òrgans següents:

a) El ministre d’Hisenda i Administracions Públi-
ques, quan l’expedient s’hagi incoat pel citat Ministeri, 
així com quan a la data de dictar resolució el funciona-
ri es trobi prestant serveis a una comunitat autònoma 
diferent de la comunitat on es va acordar la incoació de 
l’expedient.

b) La comunitat autònoma, quan es tracti d’imposar 
sancions de suspensió de funcions i destitució, no 
compreses en el paràgraf anterior.

c) L’òrgan local competent, quan es tracti d’imposar 
sancions per faltes lleus.

Lamentablement, en un altre ordre de coses, 
l’ALRSAL segueix sense afrontar la necessària atribució 
expressa a la Secretaria de funcions que es consideren 
imprescindibles per contribuir a la submissió plena a la 
llei i al dret de les entitats locals, com són: l’assesso-

rament jurídic no limitat al de caràcter preceptiu; la 
direcció dels serveis juridicoadministratius; la coordina-
ció administrativa; la concreció de l’abast de la fe públi-
ca, no reduïda al mer judici de veracitat, sinó també al 
judici i control de legalitat; i, així mateix, la possibilitat 
d’atribució de funcions diferents o complementàries al 
secretari de la corporació, en línia amb el que ja preveu 
actualment l’article 166 del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril.

Pel que fa a les funcions públiques atribuïdes als 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, no és 
admissible tampoc, finalment, que segueixi present 
l’excepcionalitat prevista per als municipis de gran po-
blació (títol X), així com per als de Madrid i Barcelona 
–que és una laminació competencial intolerable–, el 
que no té cap justificació i és contrari als principis cons-
titucionals d’una Administració que serveix amb objec-
tivitat els interessos generals, recolzada en una ocupa-
ció pública imparcial i no amb uns òrgans directius 
polititzats, que contaminen el conjunt d’aquestes enti-
tats locals.

3.3. La provisió de llocs de treball

3.3.1. El concurs

En la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
amb habilitació nacional, l’apartat 6 de l’article 92 bis 
suposa un canvi destacat, remetent al desplegament 
reglamentari del Govern la regulació de les especiali-
tats corresponents a la forma de provisió de llocs de 
treball d’aquesta escala, tot i que disposa ja que en 
l’anomenat sistema normal de provisió, que és el con-
curs, l’àmbit territorial passa a ser de nou l’estatal, i no 
l’autonòmic, com va passar després de l’entrada en 
vigor de l’EBEP.

Alhora, els mèrits generals, de valoració preceptiva, 
els determinarà l’Administració de l’Estat, i la seva pun-
tuació assolirà9 un mínim del 85 % (65 % en la regula-
ció actual) del total possible de conformitat amb el 
barem corresponent. Els mèrits referents a les especia-
litats de la comunitat autònoma, els fixarà cadascuna 

8. El Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació, assenyala en l’article 24 que serà competent la Direcció General de Funció Pública del MHAP en cas d’incompliment 
de l’obligació de subministrament d’informació que concreta l’article 23.

9. Actualment, aquesta matèria la recullen els articles 14 i seg. del Reial decret 1732/1994, de 29 de juny, sobre provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
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de les mateixes, i la seva puntuació podrà arribar fins a 
un 10 % com a màxim del total possible (no hi ha cap 
modificació respecte de la previsió actual), i, finalment, 
els mèrits corresponents a les especialitats de la corpo-
ració local, els fixarà aquesta, i la seva puntuació asso-
lirà fins a un 5 % (davant el 25 % previst fins ara), així 
mateix, del total possible.

Hi seguirà havent dos concursos anuals: el concurs 
ordinari i el concurs unitari. El concurs unitari, el convo-
carà l’Administració de l’Estat, i les corporacions locals 
amb llocs vacants aprovaran les bases del concurs ordi-
nari, d’acord amb el model de convocatòria i bases co-
munes que s’aprovin per reial decret –enfront de 
l’aprovació per part de les comunitats autònomes 
d’aquestes bases, segons la disposició addicional sego-
na EBEP–, i efectuaran les convocatòries, remetent-les 
a la comunitat autònoma corresponent per a la seva 
publicació simultània en els diaris oficials.

3.3.2. La lliure designació dels habilitats na-
cionals

Ara bé, si els canvis introduïts en matèria de concursos 
reforcen els principis de mèrit i capacitat en l’Escala de 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, cal 
lamentar i rebutjar amb rotunditat el fet, com ja hem 
tingut ocasió de fer-ho quan hem reflexionat sobre la 
lliure designació10 i els habilitats estatals, que, “excep-
cionalment”, els llocs de treball reservats a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter na-
cional es podran cobrir pel sistema de lliure designació, 
als municipis11 inclosos en l’àmbit subjectiu definit en 
els articles 111 (capitals de província o de comunitat 
autònoma, o població de dret igual o superior a 75.000 
habitants, precepte referit a la cessió d’impostos de 
l’Estat) i 135 (també referit a cessió d’impostos de 
l’Estat a les províncies) del text refós de la Llei regula-
dora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret le-
gislatiu 2/2004, de 5 de març, així com a les diputa-
cions provincials, als cabildos i consells insulars, i a les 
ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla, 

entre funcionaris de la subescala i categoria correspo-
nents.

Quan es tracti de llocs de treball que tinguin assig-
nades les funcions contingudes en l’apartat 1.b) 
d’aquest article, diu aquest precepte que caldrà 
l’autorització expressa de l’òrgan competent de 
l’Administració General de l’Estat en matèria d’hisendes 
locals, i igualment caldrà un informe preceptiu previ de 
l’òrgan competent de l’Administració General de 
l’Estat en matèria d’hisendes locals per al cessament 
dels funcionaris que tinguin assignades les funcions 
contingudes en l’apartat 1.b) d’aquest article, i que ha-
gin estat nomenats per lliure designació, cessament 
que comportarà que la corporació local hagi d’assignar 
al funcionari cessat un lloc de treball del seu mateix 
grup de titulació.

En la nova regulació, no es posa el límit dels sis anys 
de permanència del Reial decret llei 8/2010, de 20 de 
maig, pel qual es van adoptar mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic, de manera que 
l’informe preceptiu de l’Administració de tutela caldrà 
en qualsevol moment, independentment del temps 
que hagi transcorregut, per cessar els funcionaris de 
l’Escala d’habilitació de caràcter nacional amb funcions 
de control i fiscalització interna de la gestió economi-
cofinancera i pressupostària, de la gestió tributària i de 
la comptabilitat, tresoreria i recaptació; tanmateix, la 
garantia d’un altre lloc en cas de cessament es limita al 
mateix grup de titulació, davant la previsió més garan-
tista del Reial decret 834/2003, de 27 de juny, l’article 
10 del qual va modificar el paràgraf primer de l’article 
29 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, pre-
veient en el cas de cessament que se li hauria de garan-
tir un lloc de treball de la seva subescala i categoria a la 
corporació, que haurà de figurar a la relació de llocs de 
treball i la remuneració del qual no serà inferior en més 
de dos nivells a la del lloc per al qual va ser designat.

Es pot afirmar que, més enllà de declaracions pom-
poses, la realitat és la que és, és a dir, la generalització 
de la lliure designació, per als funcionaris amb habilita-
ció de caràcter estatal, als municipis de gran població i 
a les diputacions provincials, amb un panorama aliè a 

10. Vegeu serrano pasCual, a., El personal de las entidades locales. Análisis de su régimen jurídico, El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 1997, p. 131-142. Així mateix, serrano pasCual, a., El personal de confianza política 
en las entidades locales. La libre designación, el personal eventual y los directivos, El Consultor de los Ayuntamientos, LA LEY, 
Madrid, 2010.

11. L’article 121 LRL parla de municipis de més de 250.000 habitants, i capitals de província de més de 175.000 habitants, 
que es poden ampliar per llei a la resta de capitals de província o als municipis de més de 75.000 habitants amb característiques 
especials.
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la igualtat d’oportunitats i a la creença en una Admi-
nistració imparcial i independent, de manera que, amb 
un menyspreu absolut a la carrera administrativa, el 
destí en aquest tipus de llocs es dugui a terme per ca-
mins afavoridors de tot tipus de corrupció, i la conti-
nuïtat en els mateixos passi obligadament per la “fide-
litat” a qui té la potestat de cessar-lo discrecionalment.

Recordem que el catedràtic Alejandro Nieto Gar-
cía,12 en la conferència pronunciada en la IV Assem- 
blea Plenària de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local, celebrada a Madrid el 30 de 
març de 1992, deia, entre altres coses, quan s’acabava 
d’obrir la possibilitat de la lliure designació en els cos-
sos nacionals, el següent:

“¿Por qué, en otras palabras, este empeño en de-
sacreditar a los Cuerpos Nacionales? Enemigos perso-
nales desde luego no hay, pero algo tiene que haber 
para que desde hace tantos años no transcurra un año 
sin que aparezca una noticia desagradable, una agre-
sión directamente dirigida contra estos Cuerpos.

“[...] De veras, se está desprofesionalizando, puesto 
que ahora quienes administran no son funcionarios 
profesionales, sino políticos respetables por mil con-
ceptos, pero que, desde luego, como administradores 
son –la palabra no es valorativa, me limito a constatar– 
aficionados.

“Y, por lo mismo, estos políticos se rodean de fun-
cionarios lo menos profesionalizados posibles, es decir, 
funcionarios atraídos o llamados por su fidelidad. Y no 
se trata de eso.

“[…] Hay que eliminarlos en lo posible” –es referia 
als Cossos Nacionals–. “Hay que eliminar en lo posible 
sus funciones, y eliminarlos a ellos, y si no se les puede 
eliminar, porque de momento están protegidos por 
una ley, se les quiere domesticar. Y el mejor modo de 
domesticarlos son medidas como esta disposición adi-
cional” –es referia a la disposició addicional vuitena de 
la Llei 31/1991, de pressupostos generals de l’Estat per 
a 1992, que va obrir la veda de la lliure designació de 
secretaris, interventors i tresorers– “y este Reglamen-
to” –en al·lusió a l’esborrany de decret de provisió de 
llocs de treball–.

Avui, després que ja han transcorregut més de vint 
anys d’aquestes paraules clarividents, cal reafirmar-se 
en la crítica a un model polititzat de funció pública ad 
nauseam, que no resisteix la més mínima justificació 

intel·lectual i que mostra que el que inicialment es va 
tractar de vendre com una mesura excepcional s’ha 
anat generalitzant, perquè pel que sembla no hi ha cap 
polític que es preï que no vulgui, des del curtplacisme i 
des de la societat estamental i de privilegis pròpia de 
l’Antic Règim, actuar com a senyor envoltat de la seva 
camarilla, al marge del servei a la societat.

Però el fet que, amb la crisi que patim, en què un 
dels principals problemes per als ciutadans és la classe 
política i la corrupció imperants a nombroses institu-
cions, encara no es tracti de recuperar la “confiança 
ciutadana”, sinó que se segueixi aprofundint a aug-
mentar la “confiança política” en l’ocupació pública, 
arriba a posar vermell qualsevol observador de 
l’ocupació pública al nostre país, i en concret amb 
l’ALRSAL s’evidencia, com abans ja s’hi ha apuntat, la 
contradicció entre el que es diu defensar, és a dir, la 
professionalitat dels habilitats nacionals, i el manteni-
ment de la lliure designació de secretaris, interventors i 
tresorers, que, a sobre, veu fins i tot ampliat el seu 
àmbit subjectiu, davant l’EBEP.

Precisament, quan es tramitava a les Corts Generals 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, un dels assumptes 
que més intervencions i debats va suscitar en aquell 
tràmit parlamentari13 va ser el dels funcionaris amb ha-
bilitació de caràcter nacional, que van passar a deno-
minar-se llavors amb habilitació de caràcter estatal, i 
davant la pretensió inicial d’obrir la lliure designació al 
conjunt dels llocs reservats als habilitats estatals, es va 
restringir aquesta possibilitat, amb caràcter excepcio-
nal, als municipis de gran població, que preveu l’article 
121 LRL, així com a les diputacions provincials, cabildos 
i consells insulars, ja que es tenia present l’anomenat 
cas Malaia i la corrupció marbellí, i finalment la torna-
da descarada al model d’ocupació pública vuitcentista 
només va prosperar en l’EBEP per a les grans entitats 
locals, en què impera la vergonyant confiança política.

L’ALRSAL comet un error de profund calat en per-
sistir en la idea de possibilitar en aquests casos la lliure 
designació, en uns funcionaris les comeses dels quals 
no ho són únicament al servei de l’equip de govern, 
sinó del conjunt de la corporació i dels interessos gene-
rals de la societat, i no es pot seguir escudant en una 
pretesa especial confiança o responsabilitat o en el seu 
caràcter directiu, perquè ja s’ha dit fins a la sacietat 
que si alguns llocs tenen aquest caràcter són els dels 

12. Vid. op. cit. nota al peu 1.
13. Vegeu serrano pasCual, A., El personal de confianza política..., op. cit., p. 512 i seg.
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secretaris-interventors dels municipis petits, i no només 
els de les grans entitats locals, que a més disposen 
d’àrees especialitzades i de personal tècnic qualificat a 
aquestes, i no s’enfronten diàriament a la solitud d’un 
treball igualment complex i especialitzat, i d’atenció a 
corporació i ciutadans, com succeeix als municipis de 
menys població.

En el fons, s’estan atacant frontalment les bases 
constitucionals de l’ocupació pública, i en particular la 
igualtat d’oportunitats, amb la qual cosa després no es 
compleixen els principis també constitucionals de mèrit 
i capacitat. El panorama que es produeix en aquest 
sentit a les administracions públiques, i a les entitats 
locals en particular, és desolador, i cal compartir l’opinió 
de Sosa Wagner14 quan assenyala: “El político, lo he-
mos visto a lo largo de la historia, propende a rodearse 
de personas fieles y pastueñas, y si estas son profesio-
nales que bendicen sus ocurrencias, invocando las pa-
labras litúrgicas de la ley, miel sobre hojuelas.”

El manteniment de la lliure designació, ampliada 
en l’Avantprojecte més enllà de la previsió de l’EBEP, 
que davant el seu pretès caràcter excepcional ha es-
devingut el sistema general als municipis de gran po-
blació i a les diputacions provincials, cabildos i con-
sells insulars, a més de Ceuta i Melilla, per a la provisió 
de llocs de funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional, afavoreix el personal de confiança política 
enfront del mèrit i de la capacitat, és una vergonya 
sense cap tipus de justificació, i constitueix una porta 
oberta a la corrupció, en detriment de l’objectivitat i 
la imparcialitat.

Les autoritzacions o els informes de l’Administració 
de l’Estat per cobrir per lliure designació les funcions 
de control i fiscalització interna de la gestió economi-
cofinancera i pressupostària, la gestió tributària i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació, són un pegat 
contrari, a més, a l’autonomia local, quan el correcte és 
eliminar la provisió per lliure designació per als funcio-

naris amb habilitació de caràcter nacional, els nomena-
ments dels quals no tenen en compte l’historial profes-
sional15 que assenyala la per si mateixa rebutjable STC 
235/2000.

De la mateixa manera, l’informe preceptiu de 
l’Administració de tutela per al cessament en la subes-
cala d’Intervenció-Tresoreria, sembla un mer tràmit.

Només cal recordar Joaquín Costa en Maestro, es-
cuela y patria, quan, en criticar les recomanacions a 
l’Administració, reflecteix el següent: “y resultará que 
mi recomendación, caso de tropezar con un juzgado dé-
bil, excesivamente obsequioso o enemigo de ‘desairar’, 
y en una palabra, flojo de carácter, como somos casi 
todos los españoles, habrá tal vez contribuido a adjudi-
car una plaza a quien se preocupó más de engrosar la 
palanca de los padrinos que de cultivar los libros, quitán-
dosela, despojando de ella a quien tomó en serio el ob-
jeto de la oposición y se absorbió en el estudio hasta 
enfermar, realizando sus aptitudes naturales con una 
preparación sólida y consumiendo en ella años de vida, 
y penetró en el contenido del programa haciéndolo car-
ne de su carne, y consumó en ello las últimas reservas de 
sus padres, y repugnó o desatendió el resorte de las in-
fluencias, confiándose a la probidad del tribunal.”

4. El personal eventual

La disposició addicional tretzena ALRSAL s’ocupa del 
personal eventual de les entitats locals, indicant que les 
dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals cor-
respongui a personal eventual als ajuntaments s’hauran 
d’ajustar als límits i a les normes següents:

a) Als municipis de població no superior a 5.000 
habitants no es podran incloure a les plantilles dels res-
pectius ajuntaments llocs de treball la cobertura dels 
quals correspongui a personal eventual.

b) Els ajuntaments de municipis amb població supe-

14. sosa Wagner, F., “Los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional: una reflexión desde la historia”,  
CUNAL, núm. extraordinari del mes de juliol, 1997, p. 22.

15. La recent sentència de l’Audiència Nacional, de 13 de març de 2013 (rec. 192/2012), a propòsit de la convocatòria per 
a la provisió, entre inspectors de Treball i SS, del lloc de director de l’Escola d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, en un tímid 
però positiu pas, declara que la confiança política en els llocs de lliure designació s’ha de motivar i raonar objectivament, con-
cretant en el FJ 16è: “A partir del curriculum vitae, méritos y capacidad del elegido, se trata de que se explicite cómo se ha 
formado la voluntad administrativa, esto es, por qué él y no otro es la persona idónea para dirigir ese concreto centro de for-
mación, por qué se entiende que se amolda e identifica con las exigencias y objetivos que los órganos directivos del Ministerio 
pretenden para la selección y formación de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o cuál es su proyecto docente o ideas 
al respecto y por qué se entiende que el elegido se ajusta a los fines de esa Escuela cuya dirección se va a proveer por primera 
vez. Cabe así hablar de ‘confianza política’, en el sentido de confianza respecto de la ejecución de una política de selección y 
formación para el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, la confianza no es un concepto tan etéreo 
pues hay elementos de referencia que pueden integrarse, luego razonarlo de manera objetiva no es ni imposible ni inexigible.” 
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rior a 5.000 i no superior a 10.000 habitants podran 
incloure a les seves plantilles llocs de treball de perso-
nal eventual per un nombre que no podrà excedir 
d’un.

c) Els ajuntaments de municipis amb població supe-
rior a 10.000 i no superior a 20.000 habitants podran 
incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no podrà excedir de dos.

d) Els ajuntaments de municipis amb població supe-
rior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants podran 
incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no podrà excedir de set.

e) Els ajuntaments de municipis amb població supe-
rior a 50.000 i no superior a 75.000 habitants podran 
incloure en les seves plantilles llocs de treball de perso-
nal eventual per un nombre que no podrà excedir la 
meitat dels regidors de la corporació local.

f) Els ajuntaments de municipis amb població supe-
rior a 75.000 i no superior a 500.000 habitants podran 
incloure en les seves plantilles llocs de treball de perso-
nal eventual per un nombre que no podrà excedir el 
nombre de regidors de la corporació local.

g) Els ajuntaments de municipis amb població supe-
rior a 500.000 habitants podran incloure a les seves 
plantilles llocs de treball de personal eventual per un 
nombre que no podrà excedir el 0,7 per cent del nom-
bre total de llocs de treball de la plantilla de les entitats 
locals respectives, considerant, a aquests efectes, els 
ens que tinguin la consideració d’Administració públi-
ca en el marc del Sistema Europeu de Comptes.

Pel que fa a les diputacions provincials, als consells 
i als cabildos insulars, el nombre de llocs de treball de 
personal eventual serà el mateix que el de la corpora-
ció del municipi més poblat de la província respectiva, 
i no es podrà incloure aquest tipus de llocs a la resta 
d’entitats locals o dels seus organismes autònoms.

Aquest precepte continua precisant que el personal 
eventual haurà de prestar els seus serveis exclusiva-
ment als serveis generals de l’ajuntament, la diputació 
provincial, el consell o cabildo a la plantilla del qual 
aparegui consignat, així com que les corporacions lo-
cals publicaran en llur seu electrònica i en el butlletí 
oficial de la província el nombre dels llocs de treball 
reservats a personal eventual, amb la periodicitat que 
s’estableixi per reglament.

Es preveu també que el president de l’entitat local, 
en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, informarà al ple de l’entitat local de 
com ha donat compliment al que preveu aquesta dis-
posició.

Finalment, la disposició transitòria setena indica 
que el que preveu la disposició addicional tretzena 
serà aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, tot 
i que, no obstant això, els ajuntaments de població 
superior a 500.000 habitants que a l’entrada en vi-
gor de la mateixa tinguin a les seves plantilles llocs 
de treball de personal eventual per un nombre su-
perior al 0,7 % del nombre total de llocs de treball 
de la plantilla dels respectius ajuntaments, conside-
rant, a aquests efectes, els ens classificats com a 
Administració pública en el marc del Sistema Euro-
peu de Comptes, podran mantenir a les seves plan-
tilles fins a un 1,5 % de llocs de treball de personal 
eventual fins al 30 de juny de 2015, data en què 
s’haurà d’aplicar la limitació prevista en paràgrafs 
anteriors.

En cap cas l’entrada en vigor d’aquesta Llei no po-
drà suposar l’increment del nombre total de llocs de 
treball de personal eventual de la plantilla de les res-
pectives entitats locals respecte del que disposaven a 
31 de desembre de 2012.

Com a aspectes positius de l’ALRSAL destaquen 
les limitacions introduïdes en el nombre de personal 
eventual als municipis, diputacions, consells i cabil-
dos, o el fet que el nou model no ha de suposar un 
augment respecte de les places de personal eventual 
existents a 31 de desembre de 2012, així com que 
amb l’entrada en vigor de la reforma s’haurà de do-
nar compliment a les previsions que s’han reflectit,16 i 
que el personal eventual haurà de prestar el seu servei 
als serveis generals de les respectives entitats locals, 
expressió amb la qual sembla que es dóna a entendre 
que s’ha de posar límit al frau que comporta que 
aquests empleats, en moltes ocasions, ni tan sols fa-
cin acte de presència a les administracions públiques 
on han estat nomenats.

No obstant això, convé recordar que la Comissió 
d’Experts designada per a l’estudi de l’Avantprojecte 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic ja denunciava, 
entre els trets de l’ocupació pública local, l’existència a 

16. No és admissible, en canvi, que als ajuntaments de municipis amb població superior al mig milió d’habitants se’ls 
permeti, fins al 30 de juny de 2015, que puguin superar els límits establerts i assolir fins al percentatge de l’1,5 % d’aquesta 
classe de personal en relació amb el total de les seves plantilles.
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l’Administració local17 d’un percentatge de personal 
eventual molt superior al de la resta de les administra-
cions públiques, i també cal tenir en compte que si 
s’explicava la presència del personal eventual en la Llei 
de funcionaris civils de l’Estat, de 1964, en ple fran-
quisme, no es troba cap fonament, tanmateix, perquè 
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la refor-
ma de la funció pública, sota la vigència, per tant, de la 
Constitució espanyola de 1978, inclogués amb caràc-
ter bàsic aquest personal en l’article 20.2 i 3, amb una 
confusió clara entre Administració i política, des de la 
idea equivocada que el règim democràtic podia donar 
cobertura als favoritismes, nepotismes i pràctiques 
clientelars, i desconeixent que el principi d’igualtat da-
vant la llei i el que no és sinó la seva concreció, és a dir, 
els principis de capacitat i mèrit, no poden tenir excep-
cions tan sagnants com aquesta.

Les confiances polítiques o personals s’han de re-
sidenciar en altres àmbits, per mitjà dels partits polí-
tics, que si han de tenir un major finançament –amb 
llum i taquígrafs, amb debat parlamentari i coneixe-
ment de l’opinió pública– per dotar-se d’una estruc-
tura pròpia de mitjans personals, això ha de ser amb 

plena transparència i sense introduir elements de 
confusió amb l’Administració pública. La nostra opi-
nió és que els partits polítics han de poder estar en 
condicions de donar suport políticament als seus re-
presentants, amb caràcter staff, a les diferents institu-
cions, d’una manera molt excepcional i reduïda en el 
cas de les grans corporacions, i tenir els oportuns mi-
tjans humans i materials a les mateixes, però aquests 
instruments han de ser aliens a l’estructura adminis-
trativa, sense cap tipus de relació jurídica o econòmi-
ca amb l’Administració.

És interessant comprovar en el debat parlamentari 
de l’EBEP, al voltant del personal eventual, que Chunta 
Aragonesista (Grup Parlamentari Mixt) i el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds, encara que no defensaven la supressió d’aquesta 
figura, van plantejar amb bon criteri en les seves esme-
nes que es concretés en aquest precepte que en cap 
cas el personal eventual no realitzaria funcions reserva-
des als funcionaris de carrera.

Aquesta posició no va comptar amb el suport de la 
majoria parlamentària, però mereix un aplaudiment el 
plantejament d’aquest últim grup parlamentari en 

17. Trobem precedents d’aquesta figura en la Llei de 8 de gener de 1845, d’organització i atribucions dels ajuntaments, 
quan disposava en l’article 90 que el Govern assenyalaria els pobles on l’alcalde podia tenir un secretari particular, diferent del 
secretari de l’ajuntament. Els secretaris particulars i els demés dependents de la seva secretaria, quan n’hi hagués (seguia dient 
aquest precepte), serien nomenats per l’alcalde. Així mateix, l’article 129 de la Llei municipal de 1877 assenyalava que els se-
cretaris de l’ajuntament ho serien de l’alcalde, i que a les capitals de província i als pobles de més de 25.000 habitants l’alcalde 
tenia la facultat de nomenar un secretari especial, el sou del qual determinava la junta municipal. Els secretaris d’alcaldia, afegia 
l’article 130, quedaven igualats pel que feia a la responsabilitat als secretaris de l’ajuntament respectiu.

En termes semblants es van pronunciar l’Estatut municipal de 1924, en l’article 226, i els articles 3 i 9 del Reglament de 
secretaris, de 23 d’agost de 1924, així com la Llei municipal de 1935, en l’article 175, que rebaixava la xifra de població que 
facultava per disposar d’un secretari especial als 15.000 habitants, i l’article 121.15 del Decret de 17 de maig de 1952, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, que preveia entre les competèn-
cies de l’alcalde la de nomenar i remoure als municipis de més de 15.000 habitants i a les capitals de província, si ho conside-
rava necessari, un secretari particular, dotant-lo amb càrrec al pressupost; preceptes que avui hem de considerar derogats im-
plícitament ja des de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

L’article 147 del Reglament de funcionaris de 1952, mantenint la tònica de la legislació precedent, va recollir una figura en-
quadrable en l’actual concepte de personal eventual, en assenyalar que a les corporacions locals de capitals de província o a les 
poblacions amb cens superior a 15.000 habitants es podia designar un secretari particular de la Presidència, que podia no tenir 
la condició de funcionari de la mateixa corporació, precepte que no establia una previsió semblant per a les diputacions provin-
cials i que cal posar en relació amb l’article 121.15 del Decret de 17 de maig de 1952, pel qual s’aprova l’anterior Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, que preveia entre les competències de l’alcalde la de 
nomenar i remoure als municipis de més de 15.000 habitants i a les capitals de província, si ho considerava necessari, un secre-
tari particular, dotant-lo amb càrrec al pressupost, preceptes que hem de considerar derogats implícitament ja des de la LMRFP. 

També durant la dictadura franquista, trobem altres precedents d’aquesta figura als ajuntaments de Madrid i Barcelona. 
Així, cal esmentar, en primer lloc, la regulació especial continguda en el Decret 1166/1960, de 15 de juny, pel qual s’estableix 
el règim especial per al municipi de Barcelona, de conformitat amb l’autoritzat per l’article 94 de la Llei de règim local de 1955, 
així com, a l’Ajuntament de Madrid, el Decret 1674/1963, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei que estableix 
el seu règim especial.

Durant l’etapa de la transició cap a la democràcia, en el Reial decret 3046/1977, de 6 d’octubre, d’articulació parcial de la 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de bases de l’estatut de règim local, l’article 24.3 disposa que els funcionaris d’ocupació, és 
a dir, el personal eventual, és el que eventualment ocupa llocs de treball considerats de confiança o assessorament especial no 
reservats a funcionaris de carrera, en el qual calia inscriure els directors de Servei, contingut directiu que espúriament es va in-
crustar després en l’article 176 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
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tractar de limitar el nombre màxim de personal even-
tual al 0,2 % del total de la plantilla, amb aquestes pa-
raules: “También consideramos que ha de haber una 
limitación máxima en la plantilla para clasificar los 
puestos de trabajo de personal eventual, porque nos 
encontramos con que cuando llega la campaña electo-
ral los partidos políticos hacen grandes promesas de 
reducir el número de personal eventual, pero en la 
práctica siempre se multiplica.”

La proposta de l’ALRSAL, tot i que suposa un avanç, 
no resol l’arrel del problema, ni estableix uns límits més 
assumibles de personal eventual a les entitats locals, 
evidenciant com, al conjunt de les administracions pú-
bliques, però també a les Corts Generals, als parla-
ments autonòmics, al Tribunal Constitucional, al Con-
sell General del Poder Judicial o al Tribunal Suprem, 
s’ha incrustat aquesta figura, que no té base constitu-
cional, i que és radicalment contrària al principi 
d’igualtat d’oportunitats. Es tracta, doncs, d’una opor-
tunitat perduda.

A més, la futura Llei hauria d’establir una limitació 
a les possibles aportacions de l’entitat local als grups 
polítics, que moltes vegades encobreixen amb un bast 
maquillatge la disminució de personal eventual que 
després passa a tenir la condició de contractat laboral 
d’aquests grups polítics.

5. El personal directiu

L’ALRSAL introdueix una modificació en l’apartat 3 de 
l’article 130 LRL, amb la redacció següent: “El nombra-
miento de los coordinadores generales y de los directo-
res generales, atendiendo a criterios de competencia 
profesional y experiencia deberá efectuarse entre fun-
cionarios de carrera del Estado, de las comunidades 
autónomas, de las entidades locales o con habilitación 
de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o es-
calas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Re-
glamento Orgánico Municipal permita que, en aten-
ción a las características específicas de las funciones de 
tales órganos directivos, su titular no reúna dicha con-
dición de funcionario”, i la disposició transitòria dese-

na afegeix, com a règim transitori per als directors ge-
nerals de les entitats locals, que el que preveu 
l’esmentat article 130 serà aplicable als nomenaments 
que es produeixin amb posterioritat a l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei.

Així mateix, figuraria una nova disposició addicional 
sisena en la LRL, referida al personal directiu de les di-
putacions, cabildos i consells insulars, de manera que 
el nomenament del personal directiu que, si s’escau, hi 
hagi a les diputacions, cabildos i consells insulars, 
s’haurà de fer d’acord amb criteris de competència 
professional i d’experiència, entre funcionaris de carre-
ra de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les enti-
tats locals, o amb habilitació de caràcter nacional que 
pertanyin a cossos o escales classificats en el subgrup 
A1, afegint també un règim transitori, en el sentit que 
–disposició transitòria primera– el que es preveu per al 
personal directiu de les diputacions, cabildos i consells 
insulars, serà aplicable als nomenaments que es pro-
dueixin amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei.

Quines són les novetats que conté l’ALRSAL, doncs, 
en matèria de personal directiu de les entitats locals? 
La resposta és que absolutament irrellevants, i de cap 
manera es millora en la mesura necessària el panorama 
d’un estrat de personal situat enterament en l’exclusiva 
línia de la confiança política, també aliè, per tant, a la 
igualtat d’oportunitats i al mèrit i la capacitat.

En concret, als municipis de gran població no 
s’exclou –enfront de versions anteriors de l’ALRSAL– la 
possibilitat que els coordinadors generals i directors 
generals puguin ser nomenats entre els qui no reu-
neixin la condició de personal funcionari, i s’hi és con-
tinuista amb l’article 130.3 LRL –però sense afectar els 
nomenaments que s’hagin fet fins a la data–, mante-
nint unes figures que no s’ajusten a la previsió de 
l’article 13 EBEP18 sobre la funció directiva professional, 
ja que aquests coordinadors i directors generals no són 
sinó figures de mera confiança alienes a la funció direc-
tiva seleccionada amb principis constitucionals.

Així mateix, l’ALRSAL s’aparta lamentablement 
també de la regulació que conté l’article 13 EBEP, en la 
selecció dels directius locals, continuant amb la bretxa 

18. L’EBEP, en aquest sentit, desaprofita una oportunitat històrica per aproximar-nos a la tònica dels països del nostre en-
torn; l’article 13, exemple de soft law, obre nombrosos interrogants, i una certa insatisfacció, perquè si el seu estatut jurídic no 
té uns perfils definits i no es basa en la igualtat davant la llei, de la qual s’han de nodrir la capacitat i el mèrit, no disposarem 
del directiu públic al qual es referia l’Informe de la Comissió d’experts per a l’estudi i la preparació de l’EBEP com “la persona 
que posee la capacidad de liderazgo, la formación específica y las habilidades necesarias para hacer funcionar, bajo las instruc-
ciones del Gobierno correspondientes, la compleja maquinaria administrativa”.
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oberta pel títol X,19 apel·lant a “criteris de competència 
professional i experiència”, sense esmentar els princi-
pis de mèrit i capacitat, dins de procediments competi-
tius i garantint el principi d’igualtat. Aquesta disposició 
de l’ALRSAL no té cap sentit i és una mostra del siste-
ma de confiança política en lloc de l’aposta per una 
funció directiva professional. Amb això, s’obstaculitzarà 
qualsevol intent de millora i modernització d’aquestes 
entitats locals. Igualment, la disposició transitòria pri-
mera limita els efectes als nomenaments posteriors a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i no s’aplica als no-
menaments anteriors, com hem vist que passa per als 
coordinadors i directors generals.

Qui pot afirmar que no s’assenten les bases perquè 
imperi la corrupció amb aquest model de personal di-
rectiu de les entitats locals? Per a aquest viatge, simple-
ment valia aplicar la previsió continguda en la disposi-
ció addicional quinzena20 LRL, en relació amb l’esmentat 
article 13 EBEP, i apostar per un nou model de directius 
locals no només dels grans municipis o de les diputa-
cions provincials, consells i cabildos, sinó en general del 
conjunt de les entitats locals.

Ha existit i segueix existint una oposició clara a des-
envolupar un model de directius públics homologables 
amb el nostre entorn,21 oposició duta a terme per una 
part majoritària de l’estructura política, recelosa d’obrir 
espais directius que venia “controlant”, per mitjà del 

personal eventual i de figures similars, tot i que adop-
tessin la falsa aparença de directius; l’assignatura pen-
dent, en aquest sentit, és que des de l’esfera política 
s’aprofundeixi en una nova cultura, capaç de compagi-
nar el govern d’extracció democràtica representativa, 
decidint les polítiques públiques a desenvolupar, amb 
els principis de capacitat i de mèrit –ancorats al seu 
torn en el principi d’igualtat–, que ha de presidir, sense 
excepcions, el conjunt de l’Administració professional, 
i que ha de desenvolupar les polítiques públiques, 
aconseguint així –des del funcionament eficaç i eficient 
del conjunt de l’aparell administratiu– beneficis inne-
gables per als ciutadans.

No és estrany per això que autors com el professor 
Nieto22 hagin anticipat, davant l’ambigüitat de l’article 
13 EBEP, els riscos més que previsibles d’aquest tracta-
ment donat als directius professionals, que el porten a 
afirmar que l’ocupació d’aquests llocs de directius ser-
virà perquè: “se premien servicios de confianza ya 
prestados y se estimulen fidelidades futuras.”

No es pot parlar seriosament de modernitzar 
l’Administració, o d’evitar la corrupció, en aquest cas la 
de les entitats locals espanyoles, si els directius profes-
sionals no són seleccionats sobre la base de la premissa 
de comptar amb les persones més capaces –amb 
l’aptitud i l’actitud adequades–, seguint un procedi-
ment de concurrència competitiva i de respecte escru-

19. La doctrina que sembla que obre la STC 132/2012, de 19 de juny, en relació amb la Llei de les Illes Balears 8/2000, de 
27 d’octubre, de consells insulars, obre un camí esperançador enfront del disparat que va suposar la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, pendent de dos recursos davant el Tribunal Constitucional, sobre 
l’essència de l’autonomia local i el paper dels seus òrgans representatius, entre d’altres qüestions, tot i que enfosquida en 
aquest cas, segons el nostre parer, per un enteniment incorrecte del fet insular. No obstant això, la STC 103/2013, de 25 d’abril, 
persisteix en l’errada d’admetre un model polititzat d’assessoria jurídica, coordinadors generals i directors generals als municipis 
de gran població, com vam denunciar en el nostre treball sobre aquesta sentència en El Consultor de los Ayuntamientos, en 
premsa.

20. Aquesta disposició diu el següent sobre el règim d’incompatibilitats i declaracions d’activitats i béns dels directius locals 
i la resta de personal al servei de les entitats locals:

“1. Els titulars dels òrgans directius queden sotmesos al règim d’incompatibilitats que estableixen la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i altres normes estatals o autonòmiques 
que siguin aplicables.

“No obstant això, els són aplicables les limitacions a l’exercici d’activitats privades que estableix l’article 8 de la Llei 5/2006, 
de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat, en els termes que estableix l’article 75.8 d’aquesta Llei.

“A aquests efectes, tenen la consideració de personal directiu els titulars d’òrgans que exerceixin funcions de gestió o exe-
cució de caràcter superior, i s’han d’ajustar a les directrius generals fixades per l’òrgan de govern de la Corporació; a aquest 
efecte han d’adoptar les decisions oportunes i disposar per fer-ho d’un marge d’autonomia, dins d’aquestes directrius generals.

“2. El règim que preveu l’article 75.7 d’aquesta Llei és aplicable al personal directiu local i als funcionaris de les corporacions 
locals amb habilitació de caràcter estatal que, de conformitat amb el que preveu l’article 5.2 de la disposició addicional segona 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, ocupin en les entitats locals llocs que hagin estat proveïts 
mitjançant lliure designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o a l’especial responsabilitat que assumeixin.”

21. Vegeu en aquest sentit CarDona peretó, F., “Tendencias en la gestión de la función pública. Países Unión Europea y 
OCDE”, ponència impartida en el Seminari de la UIMP sobre Nuevas perspectivas en la función pública española. El Estatuto 
Básico del Empleado Público, Santander, 2006.

22. nieto, A., El desgobierno de lo público, Ariel, 2008, p. 191.
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polós a la igualtat, la capacitat i el mèrit, i que reu-
neixin les habilitats necessàries per liderar aquest 
procés pendent d’aggiornamento administratiu, tot 
això sota les instruccions dels qui han estat elegits de-
mocràticament, però que no tindran mers servents al 
seu servei, ni unes noves i reforçades guàrdies pretoria-
nes en ple segle XXI.

No és que no hi hagi capacitat per produir directius, 
reiterem, sinó que no hi ha hagut cap interès des de les 
estructures polítiques,23 que han disposat d’altres ins-
truments, com ha estat el del personal eventual, i que 
han arribat a un extrem de desvergonyiment que mos-
tra a les clares el nostre model de spoils system reforçat 
amb el pas dels anys, en un retorn a plantejaments del 
segle XIX. Es pot afirmar que la veritat és que importa 
molt poc la recerca de l’”eficàcia eficient” en el marc 
de l’ordenament jurídic, que la transitorietat dels man-
dats representatius queda plasmada en l’obsessió pel 
manteniment del poder, i, des d’aquest punt de vista, 
la professionalitat i la lluita contra la corrupció no es 
consideren uns valors que calgui protegir.

6. Altres continguts sobre ocupació pública 
local, en general

Seguint l’ordre dels articles de la LRL que modifica 
l’ALRSAL, aquest conté altres novetats, com són les re-
latives al traspàs de personal en els casos d’intervenció 
de municipis. Així, l’article 26.3, paràgraf 6, LRL, diu 
que la diputació, el cabildo o el consell insular acordarà 
amb els municipis concernits el traspàs dels mitjans 
materials i personals, acord que inclourà un pla de re-
dimensionament per adequar les estructures organit-
zatives, si s’escau, de personal i de recursos, resultants 
de la nova situació, preveient o incloent les mesures 
laborals a adoptar en relació amb el que preveu l’article 
44.9 de l’Estatut dels treballadors i les que afectin el 
personal funcionari, així com una memòria en què es 

concretin les competències i els serveis traspassats, els 
mitjans i recursos afectats i l’impacte econòmic de les 
mesures previstes, afegint l’apartat 7 que el possible 
acord de reversió de la competència en la prestació del 
servei al municipi corresponent s’haurà d’adoptar 
abans del 30 de juny de cada any i esdevindrà efectiu 
l’exercici següent al de la seva adopció, amb el conse-
güent traspàs de mitjans materials, personals i pressu-
postaris assignats a aquests serveis en el moment de 
produir-se la reversió, incloent la potestat reglamen-
tària i la competència en matèria de gestió i recaptació 
tributària vinculada als serveis públics revertits.

D’altra banda, l’article 36.2.c) ja comentat anterior-
ment, sobre la intervenció de les diputacions per ga-
rantir les funcions públiques necessàries, també afe-
geix ara que aquelles prestaran suport en la selecció i 
formació del seu personal, sense perjudici de l’activitat 
desenvolupada en aquestes matèries per l’Administració 
de l’Estat i la de les comunitats autònomes.

En relació amb els municipis de menys de 5.000 
habitants, en haver desaparegut en aquesta nova ver-
sió de l’ALRSAL l’article 61 bis LRL, ja no s’hi recull la 
previsió que, a partir de la intervenció, els òrgans de 
govern del municipi no podien donar instruccions al 
personal al servei del dit municipi que estigui temporal-
ment intervingut, el que no deixava de ser polèmic des 
del punt de vista de l’autonomia local.

L’article 100.1 LRL, en la nova redacció que proposa 
l’ALRSAL, assenyala que serà competència de cada 
corporació local la selecció dels funcionaris, amb 
l’excepció dels funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional.

Una regulació també polèmica és la que conté la 
disposició addicional setena ALRSAL, quan preveu que, 
en el marc del que estableixen la LOEPSF i l’article 93.2 
LRL, les lleis anuals de pressupostos generals de l’Estat 
podran establir un límit màxim i mínim total que, per 
tots els conceptes retributius, pugui percebre el perso-
nal al servei de les entitats locals i de les entitats que en 

23. La mateixa Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat (LOFAGE), és 
una bona mostra d’això, ja que no dissenya una veritable funció directiva pública. En aquest sentit, l’aprovació de la Llei 6/1997 
va plantejar dos estrats directius: el primer encaixa amb els òrgans superiors, i el segon amb els òrgans directius. Tot i que sem-
bla que s’inscriu en la tendència observada en dret comparat, hi ha diferències notables respecte dels països del nostre entorn, 
perquè sota l’aparença d’una funció directiva en la qual es té en compte la competència professional i l’experiència, el cert és 
que el model polititzat no va retrocedir, perquè el nomenament i el cessament eren lliures, ja que el fet que la designació hagués 
de tenir lloc per als subsecretaris, subdelegats del Govern, secretaries generals tècniques, entre funcionaris per a l’ingrés dels 
quals s’hagués exigit una titulació superior (en el cas dels directors generals es preveien excepcions), sense reparar en la neces-
sitat de les habilitats directives demostrades, era deixar les coses tal com estaven. Sobretot no es concretava com s’acreditaven 
d’una manera objectiva i creïble, des del punt de vista de la igualtat, la capacitat i el mèrit, la competència i l’experiència per als 
llocs directius. Pura política i absència, doncs, de professionalitat.
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depenen, en funció del grup de classificació professio-
nal, així com d’altres factors que es poden determinar 
en les lleis de pressupostos generals de l’Estat de cada 
any, mesura que suposa una discriminació injustificada 
respecte d’altres cossos o escales funcionarials de la 
resta de les administracions públiques.

La disposició addicional vuitena es refereix a les re-
tribucions en els contractes mercantils i d’alta direcció 
del sector públic local, i al nombre màxim de membres 
dels òrgans de govern, amb una regulació prolixa, des-
ajustada des del punt de vista de l’autonomia local pel 
seu detall i uniformitat, que, en canvi, no diu res sobre 
la selecció d’aquest tipus de personal. Sí que sembla 
positiu, en canvi, el fet de la necessària adaptació, en 
el termini de dos mesos, dels contractes mercantils o 
d’alta direcció que hagi celebrat el sector públic local, 
o que l’extinció dels contractes mercantils o d’alta di-
recció no generarà cap dret a integrar-se en l’estructura 
de l’Administració local afectada.

Però insistim que això no es pot fer desconeixent el 
marc vigent, i no cal oblidar, en aquest sentit, que la 
disposició addicional primera EBEP és igualment aplica-
ble pel que fa als principis rectors de l’accés a l’ocupació 
pública, que conté l’article 55 del citat EBEP, i se n’ha 
d’exigir escrupolosament el compliment, sense que 
considerem que hi pugui tenir cabuda la figura dels 
contractes mercantils, en no encaixar en el sistema 
d’ocupació pública.

Les conseqüències, en un altre ordre de coses, de 
les delegacions de l’exercici de competències de l’Estat 
o de les comunitats autònomes a un municipi, o quan 
hi hagi hagut un traspàs de serveis d’un municipi a una 
diputació provincial, pel que fa a l’ocupació pública, es 
concreten en la disposició addicional divuitena de 
l’ALRSAL, en què s’aborda el traspàs de mitjans perso-
nals, on s’indica que si passen a prestar serveis a una 
diputació provincial o un municipi, dependran 
d’aquests en la condició de servei actiu, romanent, en 
l’Administració d’origen, en la situació administrativa 
de servei en altres administracions públiques, conser-
vant-hi tots els drets com si es trobessin en servei actiu. 
Mentre prestin serveis a l’entitat local, es regiran per la 
legislació de funció pública aplicable al personal de 
l’Administració on estiguin prestant serveis.

De la mateixa manera, si es tracta de personal labo-
ral fix afectat per aquests traspassos de competències, 
seran aplicables respecte a la situació d’aquest perso-
nal les mesures previstes en l’Estatut dels treballadors.

S’ha suprimit en aquesta nova versió de l’ALRSAL 
l’apartat 5 d’aquesta disposició addicional, que era in-

necessari, perquè reproduïa la previsió continguda en 
la disposició transitòria segona EBEP, pel que fa a la 
possibilitat de les anomenades promocions creuades 
del personal laboral fix, o que el personal laboral fix 
pugui continuar exercint funcions o llocs de treball que 
corresponguin a personal funcionari. Això ja ho havia 
dit l’EBEP, i a partir de la seva entrada en vigor fa sis 
anys, és a dir, des del 13 de maig de 2007, a 
l’Administració local no s’ha pogut seleccionar perso-
nal laboral fix per a places amb comeses pròpies de 
personal funcionari; per això, no s’entén que es torni a 
obrir de nou una data diferent en aquest sentit.

Al seu torn, aquesta disposició addicional assenyala 
que el mesuratge econòmic del traspàs dels mitjans 
personals s’haurà de fer mitjançant una valoració que 
prengui com a referència el cost estàndard dels serveis.

Finalment, la disposició addicional setzena s’ocupa 
de la massa salarial del personal laboral del sector pú-
blic local, per indicar que cada any les corporacions 
locals aprovaran la massa salarial del personal laboral 
del sector públic local respectant els límits i les condi-
cions que estableixi, amb caràcter bàsic, la correspo-
nent llei de pressupostos generals de l’Estat, compre-
nent la referent al mateix ens local, organismes, entitats 
públiques empresarials i altres ens públics i societats 
mercantils locals, així com les dels consorcis adscrits a 
l’entitat local i de les fundacions en què es doni alguna 
de les circumstàncies següents: que es constitueixin 
amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de 
les entitats esmentades en aquest apartat, o que el seu 
patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanèn-
cia, estigui format en més d’un 50 per 100 per béns o 
drets aportats o cedits per les referides entitats. Aques-
ta massa salarial aprovada serà publicada a la seu elec-
trònica de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia en el termini de 20 dies.

7. Conclusions

La reforma del règim local espanyol que es promou per 
mitjà de l’ALRSAL, en la versió de 24 de maig de 2013, 
pel que fa a l’ocupació pública local, presenta clarobs-
curs, ja que no s’ha de desconèixer l’avanç que suposa, 
des de la perspectiva dels funcionaris amb habilitació 
de caràcter nacional, el reapoderament de l’Estat per a 
l’aprovació de les ofertes d’ocupació i per a la seva se-
lecció, o el retorn a l’àmbit territorial estatal dels con-
cursos, així com l’increment del pes dels barems gene-
rals en els concursos.
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No obstant això, i malgrat el necessari rentat 
d’imatge en els aspectes apuntats, no és menys cert que 
la confiança política en l’ocupació pública local segueix 
present i incrementada, lamentablement, en aquest 
Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, com s’aprecia en el manteniment 
de la lliure designació de secretaris, interventors i treso-
rers, en major mesura fins i tot que la continguda fins 
ara en la disposició addicional segona de l’EBEP, o amb 
una concepció de la funció directiva polititzada en detri-
ment de directius professionals, i amb el manteniment 
del personal eventual, la naturalesa del qual trenca la 
igualtat d’oportunitats dels ciutadans.

El balanç final de l’ALRSAL és negatiu, perquè es trac-
ta d’una nova oportunitat perduda per a l’ajust al model 
constitucional d’ocupació pública de les entitats locals, i 
no té cap tipus de justificació que actualment estiguem 
encara girant al voltant d’unes estructures pròpies de les 
monarquies de l’Antic Règim, en què la seva carta de 
naturalesa venia constituïda pels privilegis i per una so-
cietat estamental, ara canalitzats per mitjà dels partits 
polítics, com si això pogués transmutar l’essència del pri-
vilegi, cosa que és radicalment impossible.

Carles Casajuana24 sosté encertadament, segons el 
nostre parer, que: “al amparo de la libertad para nom-
brar interinos y asesores y someter a su control perso-
nal a las piezas clave de la burocracia a sus órdenes, los 
gerifaltes autonómicos y municipales de las dos últi-
mas décadas han tejido unas redes clientelistas que 
hacen palidecer al caciquismo de hace un siglo […]. El 
Estado de derecho requiere equilibrios y contrapesos. 
Una Administración fuerte y motivada es uno de ellos. 
Del mismo modo que ninguna democracia puede fun-
cionar sin partidos políticos y que el papel de una pren-
sa plural e independiente es crucial, una Administra-
ción integrada a todos los niveles por funcionarios que 
ingresen y hagan carrera por méritos profesionales y 
no por contactos personales o afinidades políticas, que 
sirvan a los ciudadanos y no a los partidos, es una ba-
rrera necesaria para que la corrupción no socave las 
instituciones”, i hi afegim nosaltres que no reconèixer-
ho així és seguir alimentant aquesta corrupció i conso-

lidant una societat sobre la negació de la igualtat 
d’oportunitats, que està condemnada, per això, al 
fracàs.

L’Associació per a la Defensa de la Funció Pública 
Aragonesa es fa ressò en el seu blog d’aquest article de 
Casajuana, destacant encertadament que ja era hora 
que es vinculessin els fenòmens de la corrupció pública 
i el deteriorament experimentat per l’ocupació pública, 
indicant que: “Cuando el régimen de selección no fun-
ciona o se degrada de forma deliberada –como ocurre 
en la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, con la carencia de ofertas de empleo público 
o con el indebido desplazamiento del personal funcio-
nario por parte de empresas públicas–, reduciendo a 
simple retórica el principio de inamovilidad de los fun-
cionarios públicos, o cuando la provisión de puestos se 
hace depender más del favor personal o la afinidad 
política que del mérito objetivo y de la carrera profesio-
nal de los funcionarios públicos, la debilidad de la Ad-
ministración la hace vulnerable al abuso de poder y a la 
corrupción.”Ja per concloure, cal seguir portant a 
col·lació les paraules de Sosa Wagner,25 quan diu que: 
“Es hora de reivindicar por ello la vigencia de ese prin-
cipio al que me he referido tantas veces del mérito y la 
capacidad por ser precisamente, como he adelantado, 
nada menos que una manifestación del principio de 
igualdad de los españoles ante la ley, el más básico de 
los principios constitucionales, como anclado que está 
en los prístinos postulados revolucionarios”, hi i afe-
gim nosaltres que el temps s’acaba per a això.
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