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PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL 

DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

 

 

Exposició de motius 

 

La Carrera Professional és un dret reconegut en els articles 16,17 i 19 del Reial decret 

legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

 

Podem definir la carrera professional com el dret dels treballadors i les treballadores del 

sector públic a progressar professionalment, de manera individualitzada, en la seva carrera 

administrativa sense la necessitat de canviar de lloc de treball, quan compleixin els requisits 

i les condicions que s'estableixen en les lleis de funció pública i en les normes de 

desenvolupament relatives a la carrera professional horitzontal.  

 

La carrera professional té una sèrie de característiques: és voluntària, personalitzada, 

progressiva, irreversible, incentivada, transparent, avaluable, oberta, homologable, 

independent del lloc de treball que s'ocupi i s'actualitza mitjançant revisions periòdiques.  

La carrera professional redunda en la millora dels serveis públics, objectiu que 

s'aconsegueix amb la formació i millora de les competències de les treballadores i dels 

treballadors públics a través de la formació.  

 

En diferents àmbits i institucions de l'administració pública de les Illes Balears s'ha incorporat 

o s'està negociant la carrera professional per totes les persones empleades públiques.  

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’ajuntament de Santa Eulària des Riu, formula 

al Ple de la corporació, la següent PROPOSTA D’ACORD:  

 

El Ple de l’ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda implantar la carrera professional per 

a totes les persones treballadores públiques de la institució, mitjançant un procés de 

negociació amb els sindicats que tenen representació en aquesta corporació.  

 

 

 

 

Vicente Torres Ferrer 

Portaveu 

Santa Eulària des Riu, 18 de febrer de 2020 

 

 

 

 

Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 


