Parlament de les Illes Balears
NORMES RELATIVES AL PERFECCIONAMENT DELS DECENNIS DEL PERSONAL
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.

Aprovades a la sessió de la Mesa del dia 2 de maig del 2001

L’article 46 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears estableix dos
conceptes retributius encaminats a reconèixer els anys de serveis que cada funcionari
ha prestat al Parlament o a qualsevol altra administració pública, i aquests conceptes
són el trienni i el decenni.
La quantia corresponent als triennis ve determinada cada any per la Llei de
Pressuposts Generals de l’Estat i consisteix en una quantia igual i determinada per cada
tres anys de serveis en el grup o índex de classificació a què pertanyen els funcionaris.
La figura del decenni ha estat incorporada al nou sistema retributiu i té com a
finalitat remunerar el personal d’un mateix grup o índex de classificació per cada deu
anys de serveis efectius prestats al Parlament de les Illes Balears com a funcionari de
carrera, interí o laboral.
Les quanties que actualment tenen establertes les Corts Generals o altres
assemblees legislatives que inclouen aquesta figura retributiva en les percepcions del
personal propi oscil.len entres les 26.000 ptes mensuals el funcionari del grup A i 8.000
o 6.000 ptes, el funcionari del grup D o E.
Tota vegada que aquest concepte retributiu no està pensat per a retribuir la
feina pròpia de cada funcionari, ni la que podria suposar coneixements específics, ni les
especials responsabilitats, ni els esforços concrets, sinó el temps de servei efectiu al
Parlament o a aquelles institucions a les quals els funcionaris del Parlament podran
estar adscrits, per exemple, la Sindicatura de Greuges, encara no constituïda, es
proposa que la fixació de quantitats per reconèixer aquesta dedicació, sigui quasi lineal,
però mantenint una petita gradació per raó de l’organització per categories del sistema
funcionarial. Per tot això es proposa l’adopció dels següents acords:
1) Les quantitats en concepte de decenni a percebre pel personal funcionari seran:
Grup
Grup
Grup
Grup

A:
B:
C:
D:

15.000 pta
14.000 pta
13.000 pta
12.000 pta

2) El personal laboral percebrà per aquest mateix concepte les quantitats següents:
Responsables:
14.000 pta
Administradors: 13.000 pta
Encarregat bar: 12.000 pta
Personal neteja: 12.000 pta
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3) El dret a percebre aquestes quantitats és té des de l’entrada en vigor d’aquest
estatut, per la qual cosa la liquidació es farà atesa la situació funcionarial de
cada funcionari, el dia primer de gener del 2001.
4) La meritació per aquest concepte es farà el mateix mes en què s’hagin complert
els deu anys de serveis.

