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LLEI 10/1993, de 21 d’abril, de modificació del
règim de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional. («BOE» 96, de 22-4-1993.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
Exposició de motius
La inajornable necessitat d’agilitar els processos de
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (la
complexitat dels quals obliga amb freqüència a acudir a
fórmules transitòries per garantir el funcionament normal
de les corporacions locals), la seva adequació al model
aplicable a l’Administració de l’Estat quan es refereix als
procediments de cobertura, distingint per primera vegada
entre el sistema normal o de concurs i l’excepcional constituït per la lliure designació, així com la urgència d’avançar en el desplegament del principi constitucional d’autonomia local, atribuint a les corporacions facultats
decisòries en aquest aspecte, va determinar la reforma
materialitzada a la disposició addicional vuitena de la Llei
31/1991, de 30 de desembre.
La concreció de les normes bàsiques per a la provisió
de llocs de treball al·ludida exigida pel precepte esmentat,
avançada amb participació dels sectors afectats, ha posat
en relleu la necessitat d’emmarcar el sistema de lliure
designació establert dins els límits i les garanties exigits
per les peculiaritats de l’Administració local, així com de
perfeccionar un aspecte directament relacionat amb la
provisió, encara que diferent d’aquesta, que és el règim
d’assistència tècnica a les corporacions locals.
Finalment, aquesta Llei intenta evitar qualsevol inseguretat jurídica en la matèria que pugui incidir en el funcionament normal de l’Administració local o afectar els
interessos legítima dels habilitats de caràcter nacional.
Article primer.
S’afegeix un nou apartat a l’article 26 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, del
tenor següent:
«4. Sense perjudici del que estableix l’article 40,
les comunitats autònomes poden cooperar amb les
diputacions provincials, sota les formes i en els termes que preveu aquesta Llei, en la garantia de l’exercici de les funcions públiques a què es refereix
l’apartat anterior. Així mateix, en les condicions indicades, les diputacions provincials poden cooperar
amb els ens comarcals en el marc de la legislació
autonòmica corresponent.»
Article segon.
L’article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim
local, que resulta de la modificació de la Llei esmentada
per la disposició addicional vuitena de la Llei 31/1991, de
30 de desembre, queda redactat de la manera següent:
«Article 99.
1. El concurs és el sistema normal de provisió de
llocs de treball i s’hi han de tenir en compte els
mèrits generals, entre els quals figuren la possessió
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d’un determinat grau personal, la valoració del treball dut a terme, els cursos de formació i perfeccionament superats i l’antiguitat, així com els mèrits
específics adequats a les característiques del lloc.
Els mèrits generals són de valoració preceptiva en
tot cas i la seva puntuació arriba al 75 per 100 del
total possible de conformitat amb el barem corresponent. Aquesta limitació no regeix quan no s’estableixin mèrits específics.
Correspon a l’Administració de l’Estat determinar els mèrits generals i a les corporacions locals la
determinació dels específics.
Les corporacions locals han d’aprovar les bases
del concurs i les han de remetre a les comunitats
autònomes corresponents.
Les corporacions locals han d’incloure en les
bases del concurs els mèrits específics que puguin
establir, així com el coneixement de la llengua oficial
pròpia de les seves comunitats autònomes corresponents, en els termes que prevegi la legislació
autonòmica respectiva.
Les convocatòries dels concursos les han d’efectuar els presidents de les corporacions locals i les
han de publicar simultàniament les comunitats autònomes en els seus diaris oficials dins els terminis
fixats per reglament. Així mateix, en el «Butlletí Oficial de l’Estat» s’ha de publicar un extracte de les
convocatòries, que ha de servir de base per al còmput de terminis.
Les resolucions dels concursos les han d’efectuar les corporacions locals i s’han de remetre al
Ministeri per a les Administracions Públiques, el
qual, amb la coordinació prèvia d’aquestes per evitar la pluralitat simultània d’adjudicacions a favor
d’un mateix concursant, ha de procedir a efectuar
els nomenaments, que han de ser objecte de publicació en els diaris oficials de les comunitats autònomes i en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
El Ministeri per a les Administracions Públiques
ha d’efectuar, supletòriament, la convocatòria anual
dels llocs de treball vacants reservats a concurs no
convocats per les corporacions locals, en funció dels
mèrits generals i d’acord amb les comunitats autònomes respecte del requisit del coneixement de la
llengua pròpia.
2. Excepcionalment, es poden cobrir pel sistema de lliure designació, entre habilitats de caràcter nacional de la subescala i categoria corresponents, els llocs reservats a aquests que es determinin
en les relacions de llocs de treball. Aquest sistema
només es pot adoptar, en consideració al caràcter
directiu de les seves funcions o a la responsabilitat
especial que assumeixin, respecte dels llocs en diputacions provincials, cabildos i consells insulars,
ajuntaments, capitals de comunitat autònoma o de
província i de municipis amb una població superior
a cent mil habitants, sempre que tinguin assignat el
nivell 30 de complement de destinació.
Quan es tracti de llocs d’intervenció o tresoreria,
a més dels requisits anteriors, la quantia mínima del
pressupost ordinari de la corporació ha de ser superior a tres mil milions de pessetes. Als funcionaris
que hagin cessat en aquests se’ls ha de garantir un
lloc de treball de la seva subescala i categoria a la
corporació, que ha de figurar en la seva relació de
llocs de treball.
Les bases de la convocatòria per cobrir aquests
llocs les ha d’aprovar el Ple de la corporació i han de
contenir la denominació i els requisits indispensables per dur-los a terme.
La convocatòria, que s’ha de fer amb els requisits de publicitat dels concursos, i la resolució, amb
la constatació prèvia de la concurrència dels requi-
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sits exigits en la convocatòria, corresponen al president de la corporació, que ha de donar compte
d’aquesta última al Ple d’aquesta.
3. La presa de possessió determina l’adquisició
dels drets i els deures funcionarials inherents a la
situació en actiu, i el funcionari passa a dependre de
la corporació corresponent, sense perjudici de la
facultat disciplinària de destitució del càrrec i de
separació definitiva del servei que queda reservada
en tot cas a l’Administració de l’Estat.
4. En tot cas, en aquesta última Administració
s’ha de portar un registre relatiu als funcionaris
locals amb habilitació nacional, en què s’han d’inscriure, per a la seva efectivitat, totes les incidències i
situacions dels funcionaris esmentats.»
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Disposició derogatòria única.
Queden derogats:
a) La disposició addicional vuitena de la Llei 31/1991,
de 30 de desembre.
b) L’apartat 2, lletra B, números 5è i 6è de l’article 129
del text refós de les disposicions legals vigents en matèria
del règim local.
c) Totes les altres disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquesta Llei.
Disposició final primera.
L’Administració de l’Estat ha de dictar les normes bàsiques per a la provisió de llocs de treball reservats als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

Disposició addicional primera.

Disposició final segona.

En tot cas a la Comunitat Autònoma del País Basc i a
la Comunitat Foral de Navarra són aplicables les disposicions addicionals segona, 7 i 8, i tercera, respectivament,
de la Llei reguladora de les bases del règim local.

S’autoritza el Govern a actualitzar les xifres de volum
de pressupost a què es refereix l’article 99.1 de la Llei
reguladora de les bases del règim local, en la seva nova
redacció.

Disposició addicional segona.

Disposició final tercera.

Les modificacions en la forma de provisió de llocs de
treball efectuades a l’empara d’aquesta Llei no afecten les
destinacions dels que els ocupaven amb caràcter definitiu.
Disposició addicional tercera.
Les referències als apartats 1 a 3 de l’article 99 de la
Llei reguladora de les bases del règim local, en la redacció
inicial, que contenen les disposicions vigents, s’entenen
fetes a l’apartat 1 en la seva nova redacció.
Els apartats 4 i 5 en la redacció inicial es corresponen
amb els actuals apartats 3 i 4.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 21 d’abril de 1993.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

