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14115 LLEI 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de repre-
sentació, determinació de les condicions de 
treball i participació del personal al servei  
de les administracions públiques.(«BOE» 144, 
de 17-6-1987, i «BOE» 145, de 18-6-1987.)

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

L’article 103.3 de la Constitució ha establert la regula-
ció per llei de les peculiaritats de l’exercici del dret de sin-
dicació dels funcionaris públics. En aquest marc, atenent 
els convenis de l’Organització Internacional del treball, els 
plantejaments de les organitzacions sindicals i les deman-
des dels mateixos funcionaris públics, la Llei orgànica 
11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, va donar un 
tractament unificat en l’articulat al contingut essencial del 
dret de lliure sindicació reconegut a la Constitució, inclo-
ent en el seu àmbit d’aplicació els funcionaris públics. 
D’aquesta manera, en virtut de la Llei orgànica de llibertat 
sindical, queda regulat l’exercici del dret de lliure sindica-
ció als funcionaris públics, sense altres límits que els que 
expressament s’hi estableixen.

Consegüentment, és d’aplicació directa a les adminis-
tracions públiques el que preceptua la Llei orgànica de 
llibertat sindical en matèria de llibertat sindical, règim jurí-
dic sindical, representativitat sindical, acció sindical, tutela 
de la llibertat sindical i representació de les conductes 
antisindicals.

Per tant, aquesta Llei no regula aquestes matèries ja 
recollides a la Llei orgànica, sinó altres aspectes derivats 
del dret reconegut als funcionaris públics i que fan referèn-
cia als seus propis òrgans de representació, a la determina-
ció de les seves condicions de treball i a la participació del 
personal al servei de les administracions públiques.

La mateixa Llei orgànica de llibertat sindical, a la dis-
posició addicional segona, determina que «en el termini 
d’un any i en desplegament del que preveu l’article 103.3 
de la Constitució, el Govern ha de remetre a les Corts un 
projecte de llei en què es regulin els òrgans de represen-
tació dels funcionaris de les administracions públi-
ques».

A més, la ratificació per part d’Espanya dels convenis 
números 151 i 154 de l’Organització Internacional del tre-
ball, sobre la protecció del dret de sindicació i els procedi-
ments per determinar les condicions d’ocupació a l’Admi-
nistració pública, i sobre el foment de la negociació 
col·lectiva, respectivament, porten a considerar la urgèn-
cia de determinar amb claredat en un text legal, a sem-
blança del que estableix per als treballadors per compte 
d’altri l’Estatut dels treballadors, el que hagi de ser aplica-
ble als funcionaris públics quant als òrgans de represen-
tació, aspecte essencial del seu règim estatutari.

En conseqüència, complint ja el mandat constitucio-
nal pel que fa a l’exercici del dret de llibertat sindical, ara 
escau la regulació dels òrgans de representació i la deter-
minació de les condicions de treball dels funcionaris 
públics —i d’aspectes connexos a aquests: òrgans de par-
ticipació i drets de reunió—. tot això constitueix part del 
règim estatutari dels funcionaris públics, en desplega-
ment del que estableix l’article 149.1.18 de la Constitució, 
i en virtut d’això constitueixen bases del règim estatutari 
dels funcionaris de les administracions públiques.

La Llei pretén conjugar el principi de competència 
exclusiva de l’Estat per determinar les bases de règim jurí-

dic de les administracions públiques i del règim estatutari 
dels seus funcionaris amb la potestat autoorganitzadora de 
les comunitats autònomes. Amb aquesta finalitat, es fa una 
regulació d’aquesta matèria que, sense detriment de la 
capacitat de les comunitats autònomes per ordenar les 
seves respectives funcions públiques, permeti garantir la 
igualtat de tots els funcionaris en l’exercici dels seus drets.

CAPítOL PRImER

Àmbit d’aplicació

Article 1

1. Aquesta Llei regula els òrgans de representació i la 
participació, així com els procediments de determinació 
de les condicions de treball, del personal que presti els 
seus serveis en les diferents administracions públiques, 
sempre que hi estigui vinculat a través d’una relació de 
caràcter administratiu o estatutari.

2. En aquesta Llei s’inclou el personal al servei de 
l’Administració de justícia a què es refereix l’article 454 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, en relació amb el seu 
article 456.

3. Sempre que en aquesta Llei es fa referència als 
funcionaris públics, s’ha d’entendre feta al personal com-
près als apartats 1 i 2 d’aquest article.

Article 2

1. Queden exclosos d’aquesta llei:

a) Els membres de les Forces Armades i dels insti-
tuts armats de caràcter militar.

b) Els jutges, magistrats i fiscals, sense perjudici de 
l’exercici dels seus drets d’associació professional, de 
conformitat amb el que disposa l’article 401 de la Llei 
orgànica del poder judicial.

c) Els membres dels cossos i forces de seguretat, 
que es regeixen per la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, 
llevat dels cossos de policia local, als quals és aplicable 
aquesta Llei d’acord amb el que disposa l’article 52.2 de la 
dita Llei orgànica.

d) El personal laboral al servei de les diferents admi-
nistracions públiques, que es regeix per la legislació labo-
ral comuna, sense perjudici del que preveuen els articles 
39 i 40 i la disposició addicional 5a.

2. Les normes d’aquesta Llei tenen caràcter supletori 
per al personal no laboral al servei de l’Estat i de l’Admi-
nistració pública no inclòs en el seu àmbit d’aplicació en 
tot el que no sigui incompatible amb la seva legislació 
específica.

CAPítOL II

Dels òrgans de representació

Article 3

Sense perjudici de les formes de representació esta-
blertes a la Llei 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, 
els funcionaris públics tenen dret a constituir, d’acord 
amb el que estableix aquest capítol, els òrgans de repre-
sentació dels seus interessos davant les administracions 
públiques i altres ens públics.

Article 4

Els òrgans específics de representació dels funciona-
ris públics són els delegats de personal i les juntes de per-
sonal.
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2. A l’Administració de justícia 

2.1 Una a cada província per al personal al servei de 
l’Administració de justícia.

3. A les comunitats autònomes

3.1 A les comunitats autònomes pluriprovincials:

3.1.1 Una als serveis centrals de cada una.
3.1.2 Una a cada província per als funcionaris que hi 

estiguin destinats.

3.2 A les comunitats autònomes uniprovincials:

3.2.1 Una per a tots els funcionaris que hi estiguin 
destinats.

3.3 Altres juntes de personal:

3.3.1 Una a cada província per al personal docent 
dels centres públics no universitaris, quan estan transfe-
rits els serveis.

3.3.2 Una a cada àrea de salut per al personal al ser-
vei d’institucions sanitàries públiques dependents de la 
comunitat autònoma.

3.3.3 Una a cada universitat dependent de la comu-
nitat autònoma per als funcionaris dels cossos docents i 
una altra per al personal d’administració i serveis.

3.3.4 Una per al personal de cada organisme autò-
nom, sempre que en conjunt tingui un cens mínim de 150 
funcionaris.

Si no s’assoleix aquest mínim, els funcionaris han 
d’exercir la seva representació a través de les juntes pre-
vistes als apartats 3.1.1, 3.1.2 i 3.2.1 d’aquest article.

4. A l’Administració local

Una a cadascun dels ajuntaments, diputacions provin-
cials, cabildos, consells insulars i altres entitats locals.

5. De conformitat amb els principis d’aquesta Llei, i 
amb l’informe favorable previ del Consell Superior de la 
Funció Pública, el Govern i els consells de govern de les 
comunitats autònomes poden establir juntes de personal 
per a col·lectius determinats pel que fa al seu nombre o 
peculiaritats per a una millor adequació entre les estructu-
res administratives i la representació del personal.

Article 8

La Junta de Personal es compon d’un nombre de 
representants d’acord amb l’escala següent:

De 50 a 100 funcionaris: 5.
De 101 a 250 funcionaris: 7.
De 251 a 500 funcionaris: 11.
De 501 a 750 funcionaris: 15.
De 751 a 1.000 funcionaris: 19.
De 1.001 en endavant, dos per cada 1.000 o fracció, 

amb un màxim de 75.

Les juntes de personal han d’elegir entre els seus 
membres un president i un secretari i elaborar el seu propi 
reglament de procediment, que no pot contravenir al que 
disposa la Llei, i han de remetre una còpia del reglament i 
de les seves modificacions a l’òrgan competent. L’un i els 
altres han de ser aprovats pels vots favorables d’almenys 
dos terços dels seus membres.

Article 9 

Les juntes de personal i els delegats de personal, si 
s’escau, tenen les facultats següents, en els seus respec-
tius àmbits:

1. Rebre informació, que se li ha de facilitar trimes-
tralment, sobre la política de personal del departament, 
organisme o entitat local.

Article 5

La representació dels funcionaris en les entitats locals 
que tinguin, almenys, 10 funcionaris i no arribin al nom-
bre de 50 correspon als delegats de personal.

Els funcionaris han d’elegir delegats de personal 
d’acord amb la proporció següent:

De 10 a 30 funcionaris, un.
De 31 a 49 funcionaris, tres, que han d’exercir la seva 

representació mancomunadament.

Article 6

1. Les juntes de personal es constitueixen en unitats 
electorals, sempre que tinguin un cens mínim de 50 funci-
onaris.

2. Sense perjudici del que preveu l’article 5 d’aquesta 
Llei, en cas que el nombre de funcionaris sigui inferior a 
50, aquests s’han d’agregar al cens de la unitat electoral 
corresponent a l’organisme del qual depenguin o al qual 
estiguin adscrits.

Article 7

Es constitueix una junta de personal en cadascuna de 
les unitats electorals següents:

1. A l’Administració de l’Estat

1.1 Als serveis centrals:

1.1.1 A cadascun dels departaments ministerials, 
incloent-hi els serveis provincials de madrid.

1.1.2 A cada organisme autònom, incloent-hi els ser-
veis provincials de madrid, sempre que en conjunt tinguin 
un cens mínim de 150 funcionaris.

En els que no arribin a aquest mínim, els funcionaris 
han d’exercir la seva representació a través de la Junta de 
Personal del Departament ministerial al qual l’organisme 
autònom estigui adscrit.

Els funcionaris públics destinats als organismes autò-
noms, els serveis centrals dels quals no radiquin a madrid i 
que tinguin un cens d’almenys 150 funcionaris, han de votar 
segons la regla que conté l’apartat anterior o, en cas de no 
arribar a aquest nombre de funcionaris, als serveis provin-
cials a què fa referència l’apartat 1.2.1 d’aquest article.

1.1.3 De Correus, telègrafs i Caixa Postal d’Estalvis, 
incloent-hi els serveis provincials de madrid.

1.1.4 A cadascuna de les entitats gestores i serveis 
comuns de l’Administració de la Seguretat Social, inclo-
ent-hi els serveis provincials de madrid.

1.2 A cada província i a les ciutats de Ceuta i melilla:

1.2.1 Una per als funcionaris dels òrgans provincials 
de l’Administració de l’Estat, Seguretat Social, organismes 
autònoms i funcionaris civils que prestin serveis a l’Admi-
nistració militar.

1.2.3 Una per al personal docent dels centres públics 
no universitaris.

1.3 Altres juntes de personal:

1.3.1 Una per als funcionaris destinats a les missions 
diplomàtiques en cada país, representacions permanents, 
oficines consulars i institucions i serveis de l’Administra-
ció de l’Estat a l’estranger. Quan no s’arribi al cens mínim 
de 50, els funcionaris han de votar en els serveis centrals 
dels respectius departaments ministerials.

1.3.2 Una en cada universitat per als funcionaris dels 
cossos docents i una altra per al personal d’administració 
i serveis.

1.3.3 Una a cadascun dels ens públics.
1.3.4 Una per al personal al servei d’institucions sani-

tàries públiques de l’INSALUD, a cada àrea de salut.
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del seu mandat i durant l’any immediatament posterior, 
sense perjudici de l’audiència a l’interessat regulada en el 
procediment sancionador.

d) Un crèdit d’hores mensuals dins la jornada de tre-
ball i retribuïdes com de treball efectiu, d’acord amb l’es-
cala següent:

Fins a 100 funcionaris: 15.
De 101 a 250 funcionaris: 20.
De 251 a 500 funcionaris: 30.
De 501 a 750 funcionaris: 35.
De 751 en endavant: 40.

Els membres de la Junta de Personal de la mateixa 
candidatura que ho manifestin poden procedir, amb la 
comunicació prèvia a l’òrgan que assumeixi la direcció de 
personal davant la qual aquella exerceixi la seva repre-
sentació, a acumular-les, sense que això es pugui efectuar 
en una quantia superior a deu hores mensuals a favor 
dels funcionaris que ocupin els llocs de treball que preveu 
l’apartat b), número 1, de l’article 20 de la Llei 30/1984, de 
2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública.

e) No ser traslladats ni sancionats durant l’exercici 
de les seves funcions ni dins l’any següent a l’expiració 
del seu mandat, excepte en cas que aquesta es produeixi 
per revocació o dimissió, sempre que el trasllat o la san-
ció es basi en l’acció del funcionari en l’exercici de la seva 
representació.

Així mateix, no poden ser discriminats en la seva pro-
moció econòmica o professional per raó, precisament, de 
l’exercici de la seva representació.

Article 12

El mandat dels membres de les juntes de personal i 
dels delegats de personal, si s’escau, és de quatre anys, i 
el mandat s’entén prorrogat si, en finalitzar, no s’han pro-
mogut noves eleccions, i poden ser reelegits en períodes 
electorals successius.

S’entén que la prorroga finalitza en el moment de la 
proclamació de resultats de les eleccions següents.

Article 13

Les organitzacions sindicals més representatives en 
l’àmbit estatal i de comunitat autònoma, així com les que 
hagin obtingut el 10 per 100 o més dels delegats de perso-
nal i membres de les juntes de personal, poden promoure 
davant el Consell Superior de la Funció Pública, en el perí-
ode de quatre mesos previ a la finalització del mandat de 
quatre anys a què es refereix l’article anterior, la celebra-
ció d’eleccions a delegats i juntes de personal.

El president del Consell Superior de la Funció Pública 
ha de reunir immediatament aquest, que, d’acord amb la 
proposta majorista dels representants sindicals, ha d’es-
tablir el calendari global de les eleccions.

El Consell ha d’aprovar les condicions tècniques de 
celebració de les eleccions, així com els models homolo-
gats de paperetes de votació i tots els impresos que siguin 
necessaris per al desenvolupament en condicions d’igual-
tat del procés electoral a totes les administracions públi-
ques.

Article 14

Així mateix, i sense necessitat de completar el període 
de quatre anys de mandat, les organitzacions sindicals 
esmentades a l’article 13 poden promoure eleccions per 
cobrir les vacants produïdes que no es puguin cobrir pel 
procediment previst a l’article 20.3 d’aquesta Llei. Aques-
tes eleccions les ha de convocar l’òrgan administratiu 
competent, davant el qual tingui la representació la Junta 

2. Emetre un informe, a sol·licitud de l’Administració 
pública corresponent, sobre les matèries següents:

a) trasllat total o parcial de les instal·lacions.
b) Plans de formació de personal.
c) Implantació o revisió de sistemes d’organització i 

mètodes de treball.

3. Ser informats de totes les sancions imposades per 
faltes molt greus.

4. tenir coneixement i ser escoltats en les qüestions i 
matèries següents:

a) Establiment de la jornada laboral i horari de tre-
ball.

b) Règim de permisos, vacances i llicències.
c) Quantitats que percebi cada funcionari per com-

plement de productivitat.

5. Conèixer, almenys, trimestralment, les estadísti-
ques sobre l’índex d’absentisme i les seves causes, els 
accidents en acte de servei i malalties professionals i les 
seves conseqüències, els índexs de sinistralitat, els estu-
dis periòdics o especials de l’ambient i les condicions de 
treball, així com dels mecanismes de prevenció que s’uti-
litzin.

6. Vigilar el compliment de les normes vigents en 
matèria de condicions de treball, Seguretat Social i ocu-
pació, i exercir, si s’escau, les accions legals oportunes 
davant els organismes competents.

7. Vigilar i controlar les condicions de seguretat i higi-
ene en el desenvolupament del treball.

8. Participar en la gestió d’obres socials per al perso-
nal establertes a l’Administració corresponent.

9. Col·laborar amb l’Administració corresponent per 
aconseguir l’establiment de totes les mesures que procu-
rin el manteniment i increment de la productivitat.

10. Informar els seus representats en tots els temes i 
qüestions a què es refereix aquest article.

Article 10

Es reconeix a les juntes de personal, col·legiadament, 
per decisió majoritària dels seus membres i, si s’escau, 
als delegats de personal, mancomunadament, legitimació 
per iniciar, com a interessats, els corresponents procedi-
ments administratius i exercir les accions en via adminis-
trativa o judicial en tot el que afecta l’àmbit de les seves 
funcions.

Els membres de les juntes de personal i aquestes en 
conjunt, així com els delegats de personal, si s’escau, han 
d’observar sigil professional en tot el que fa referència als 
temes en què l’Administració assenyali expressament el 
caràcter reservat, fins i tot després d’expirar el seu man-
dat. En tot cas, cap document reservat lliurat per l’Admi-
nistració es pot utilitzar fora de l’àmbit estricte de l’Admi-
nistració o per a fins diferents dels que van motivar-ne el 
lliurament.

Article 11

Els membres de la Junta de Personal i els delegats de 
personal, si s’escau, com a representants legals dels fun-
cionaris, disposen en l’exercici de la seva funció represen-
tativa de les garanties i drets següents:

a) L’accés i lliure circulació per les dependències de 
la seva unitat electoral, sense que entorpeixi el normal 
funcionament de les corresponents unitats.

b) La distribució lliure de tot tipus de publicacions, 
tant si es refereixen a qüestions professionals com a sin-
dicals.

c) Ser escoltada la Junta de Personal o resta de dele-
gats de personal en els expedients disciplinaris a què 
puguin ser sotmesos els seus membres durant el temps 
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c) mitjançant el sistema de representació proporcio-
nal s’atribueix a cada llista el nombre de llocs que li cor-
respongui, de conformitat amb el quocient que resulti de 
dividir el nombre de vots favorits de les llistes que hagin 
obtingut el 5 per 100 o més dels vots pel de llocs a cobrir. 
Els llocs sobrants, si s’escau, s’atribueixen a les llistes, en 
ordre decreixent, segons la resta de vots a cadascuna.

d) Dins de cada llista s’elegeixen els candidats per 
l’ordre en què figurin en la candidatura.

e) Els representants elegits en cada candidatura s’atri-
bueixen al presentador, sindicat o grup de funcionaris.

Els representants elegits en candidatures presentades 
per coalicions electorals s’atribueixen a aquestes.

2. La inobservança de qualsevol de les regles anteri-
ors determina la nul·litat de l’elecció del candidat o candi-
dats afectats.

Article 19

En l’elecció per a delegats de personal, cada elector pot 
donar el seu vot a un nombre màxim d’aspirants equivalent 
al de llocs a cobrir entre els candidats proclamats. Resulten 
elegits els que obtinguin el nombre de vots més alt.

En cas d’empat és elegit el candidat de més antiguitat 
en la funció pública.

Quan es produeixi una vacant es cobreix automàtica-
ment pel funcionari que hagi obtingut en la votació un 
nombre de vots immediatament inferior a l’últim dels ele-
gits. El substitut ho és pel temps que quedi del mandat.

Article 20

1. Les juntes de personal i els delegats s’elegeixen 
mitjançant sufragi personal, lliure, directe i secret. Es pot 
emetre per correu en la forma que s’estableixi, d’acord 
amb les normes electorals.

2. Només es poden revocar els membres de la Junta 
i delegats de personal durant el mandat per decisió dels 
que els hagin elegit, mitjançant una assemblea convocada 
a aquest efecte a instància d’un terç com a mínim dels 
seus electors i per acord adoptat per majoria absoluta 
d’aquests mitjançant sufragi personal, lliure, directe i 
secret. No obstant això, fins que no transcorrin sis mesos 
de la seva elecció, no se’n pot efectuar la revocació.

No es poden efectuar propostes de revocació fins que 
no transcorrin sis mesos de l’anterior.

3. En cas que es produeixi una vacant per dimissió o 
per qualsevol altra causa a les juntes de personal, aquella 
la cobreix automàticament el candidat següent de la 
mateixa llista a la qual pertanyi el substitut. El substitut ho 
és pel temps que quedi de mandat.

4. Les substitucions i revocacions s’han de comuni-
car a l’òrgan competent davant el qual s’assumeixi la 
representació, s’ha de publicar igualment al tauler d’anun-
cis i se n’ha de donar compte immediatament a l’oficina 
pública a què fa referència l’article 4 de la Llei orgànica 
11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.

Article 21

L’Administració pública corresponent, una vegada esta-
blert el calendari i les condicions de celebració de les elec-
cions, ha de determinar el cens d’electors i facilitar els mit-
jans personals i materials per a la celebració d’aquelles.

Article 22

A les juntes electorals de zona competeix establir, 
d’acord amb els preceptes d’aquesta Llei, el nombre de 
representants a elegir, fer la proclamació de candidats, 
garantir la publicitat electoral, preparar i organitzar el 
nombre i ubicació de les meses electorals, fixar la data o 
dates de la votació, publicar el resultat final, solucionar i 

de Personal afectada per la vacant, sempre que no conti-
nuï exercint les seves funcions el 60 per 100 dels mem-
bres de la Junta de Personal i que faltin més de nou mesos 
per a la terminació del seu mandat.

La durada del mandat dels representants elegits és pel 
temps que falti per completar els quatre anys.

Article 15

Els funcionaris públics han d’exercir el seu dret al vot 
a les meses electorals establertes d’acord amb el que pre-
veu l’article 26 i que corresponguin al lloc de treball ocu-
pat.

Article 16

1. Són electors i elegibles els funcionaris que es tro-
bin en la situació de servei actiu.

La relació de servei amb l’Administració pública no es 
veu alterada per l’accés del personal interí a la condició 
de representant.

2. No tenen la condició d’electors ni elegibles:

a) Els funcionaris públics que es trobin en les situaci-
ons administratives d’excedència, suspensió i serveis 
especials. No obstant això, els funcionaris que siguin 
declarats en serveis especials en virtut del que disposa el 
paràgraf primer, lletra l), apartat 2 de l’article 29 de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, tenen la condició d’electors i elegibles.

b) Els que siguin nomenats mitjançant un reial decret 
acordat en el Consell de ministres o un decret dels con-
sells de govern de les comunitats autònomes i, en tot cas, 
els que ocupin càrrecs amb categoria de director general 
o assimilats o altres de rang superior.

c) El personal eventual. No obstant això, els funcio-
naris públics que ocupin llocs expressament qualificats 
de confiança o assessorament especial i hagin estat decla-
rats en la situació administrativa de serveis especials 
tenen la condició d’electors, però no la d’elegibles, i han 
d’exercir el seu dret a la unitat electoral a la qual pertanye-
rien si no es trobessin en situació de serveis especials.

Article 17

1. Poden presentar candidats a les juntes de perso-
nal i a delegats de personal les organitzacions sindicals 
legalment constituïdes o una coalició d’aquestes.

Els sindicats que estableixin coalicions electorals per 
concórrer conjuntament a una elecció ho han de comuni-
car a la Junta Electoral de Zona competent per a la procla-
mació de candidats, abans de la data en què s’iniciï el ter-
mini de presentació de candidatures, indicant la sigla 
elegida per identificar la coalició.

2. també es poden presentar candidatures avalades 
per un nombre de signatures d’electors de la seva mateixa 
unitat electoral, equivalent, almenys, al quíntuple dels 
membres a elegir.

Article 18

1. Les eleccions a representants dels funcionaris a 
les juntes de personal s’han d’ajustar a les regles 
següents:

a) Cada elector pot donar el seu vot a una sola de les 
llistes proclamades. Aquestes llistes han de contenir, com 
a mínim, tants noms com llocs a cobrir. En cada llista han 
de figurar les sigles del sindicat, coalició electoral o grup 
de funcionaris que la presenti.

b) No tenen dret a l’atribució de representants a la 
Junta de Personal les llistes que no hagin obtingut com a 
mínim el 5 per 100 dels vots.
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Article 24

Es constitueixen juntes electorals de comunitat autò-
noma, que han de vetllar pel funcionament correcte del 
procés electoral, regular la publicitat electoral, dictar totes 
les resolucions i instruccions que siguin necessàries, i 
solucionar les consultes que els formulin les juntes elec-
torals de zona de la corresponent comunitat autònoma.

Les juntes electorals de comunitat autònoma estan 
compostes pel mateix nombre de representants de l’Ad-
ministració pública de la comunitat autònoma, designats 
per aquesta, i de les organitzacions sindicals presents al 
Consell Superior de la Funció Pública.

La presidència d’aquestes juntes recau en un repre-
sentant de l’Administració pública de la comunitat autò-
noma.

Article 25

1. Al Consell Superior de la Funció Pública es consti-
tueix una junta electoral general que ha de vetllar pel fun-
cionament correcte del procés electoral, i dictar totes les 
resolucions i instruccions que siguin necessàries.

Així mateix, li correspon regular la publicitat i solucio-
nar les consultes que li formulin les juntes electorals de 
zona constituïdes en l’Administració de l’Estat, entitats 
locals i Administració de justícia.

2. La Junta Electoral General està composta pel mateix 
nombre de representants de les administracions públi-
ques i de les organitzacions sindicals presents al Consell 
Superior de la Funció Pública. La presidència de la Junta 
recau en un representant de l’Administració de l’Estat.

Els representants de les administracions públiques els 
nomenen els representants d’aquestes en el Consell 
Superior de la Funció Pública.

Els representants de les organitzacions sindicals els 
designen les que formin part del Consell Superior de la 
Funció Pública.

3. El ministre per a les administracions públiques ha 
de nomenar un secretari de la Junta Electoral General, 
amb veu però sense vot.

Article 26

1. La mesa electoral que, en tot cas, hi ha d’haver en 
tots els centres de treball que tinguin un cens superior a 
100 funcionaris, és l’encarregada de vigilar i presidir la 
votació, fer l’escrutini, aixecar l’acta corresponent i resol-
dre qualsevol incident que es presenti, sense perjudici de 
les atribucions que tenen encomanades les juntes electo-
rals de zona.

2. Les meses electorals estan formades pel presi-
dent, que és el funcionari de més antiguitat, d’acord amb 
el nombre de triennis reconeguts, i dos vocals, que són 
els funcionaris de més i menys edat d’entre els inclosos al 
cens corresponent.

El més jove dels vocals actua de secretari. Es designen 
suplents els funcionaris que segueixin els titulars de la 
mesa electoral en l’ordre indicat d’antiguitat o edat.

La mesa electoral ha d’obtenir de l’Administració el 
cens i la llista d’electors i l’ha de fer pública als taulers 
d’anuncis de tots els centres de treball, mitjançant la seva 
exposició durant un temps no inferior a setanta-dues 
hores.

La mesa ha de resoldre qualsevol incidència relativa a 
inclusions, exclusions o correccions que es presentin fins 
a vint-i-quatre hores després d’haver finalitzat el termini 
d’exposició de la llista, confeccionar, amb els mitjans que 
li faciliti l’Administració, i publicar la llista definitiva dins 
les vint-i-quatre hores següents.

3. Les candidatures s’han de presentar davant la 
Junta Electoral de Zona corresponent durant els nou dies 
següents a la publicació de la llista definitiva d’electorals. 

resoldre les reclamacions de tot tipus en l’àmbit de les 
seves competències, així com elevar consultes, segons 
que correspongui, a la Junta Electoral General o a la Junta 
Electoral de la comunitat autònoma.

Article 23

1. A l’Administració de l’Estat, comunitats autòno-
mes i entitats locals, segons l’àmbit territorial i competen-
cial corresponent, s’han de constituir les juntes electorals 
de zona següents:

A) A l’Administració de l’Estat:

Una a cadascun dels departaments ministerials per a 
tots els funcionaris de l’Administració de l’Estat, de la 
Seguretat Social o dels organismes autònoms, adscrits 
als serveis centrals o provincials de madrid.

Una per a tot el personal dels serveis centrals de Cor-
reus, telègrafs i Caixa Postal d’Estalvis, incloent-hi els ser-
veis perifèrics de madrid.

Una per a tot el personal de cada ens públic.
Una per a tot el personal que presti serveis a l’estran-

ger.
Una a cada província per als funcionaris que prestin 

serveis a l’Administració de l’Estat, organismes autònoms, 
Seguretat Social i funcionaris civils que prestin servei a 
l’Administració militar.

Una per província per a tot el personal docent no uni-
versitari.

Una per província per a tot el personal de serveis pro-
vincials sanitaris.

Una per província per a tot el personal dels serveis de 
Correus, telègrafs i Caixa Postal d’Estalvis.

Una a Ceuta i una a melilla per a tot el personal al ser-
vei de l’Administració de l’Estat.

B) A les comunitats autònomes:

Una per a tots els serveis de cada comunitat autònoma 
uniprovincial, incloent-hi els seus organismes autònoms.

A les comunitats autònomes pluriprovincials s’ha de 
constituir una per als serveis centrals, incloent-hi els orga-
nismes autònoms, i una per a cada província.

Una a cada província per al personal docent no uni-
versitari quan estiguin transferits els serveis.

Una a cada província per a tot el personal sanitari 
dependent de la comunitat autònoma.

C) A l’Administració local:

A cadascuna de les entitats locals.

D) Altres juntes electorals:

Una a cada província per al personal al servei de l’Ad-
ministració de justícia.

Una a cada universitat.

2. Les juntes electorals de zona estan compostes per 
un representant de l’Administració pública corresponent, 
amb veu i sense vot, i un per cadascuna de les organitza-
cions sindicals presents al Consell Superior de la Funció 
Pública. El membre de més edat dels representants de les 
organitzacions sindicals n’és el president, i el més jove 
actua com a secretari.

Quant als procediments per a la formació de la volun-
tat de les juntes, cal atenir-se al que disposa el capítol II 
del títol I de la Llei de 17 de juliol de 1958, de procediment 
administratiu.

3. Amb l’informe previ favorable del Consell Supe-
rior de la Funció Pública, es poden constituir juntes elec-
torals de zona, com a conseqüència de les modificacions 
en l’estructura de les juntes de personal que es produei-
xin d’acord amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 7 
d’aquesta Llei.
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zona, els actes de les quals exhaureixen la via adminis-
trativa.

Llevat que se n’especifiqui un altre de diferent, la Junta 
Electoral de Zona ha de resoldre en el termini de cinc dies 
des de la interposició de recurs o reclamació. transcorre-
gut aquest termini, es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu, en els casos i els termes previstos a l’article 
29 d’aquesta Llei.

Article 29

1. Poden ser objecte de recurs contenciós electoral, a 
què es refereix la secció xVI del capítol VI del títol I de la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, les resolucions de la Junta Electoral de Zona rela-
tives a la proclamació de candidats i d’electes.

2. Els recursos restants que es dedueixin es regeixen 
pel que disposa la Llei reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

CAPítOL III 

Participació en la determinació de les condicions de treball

Article 30

La participació en la determinació de les condicions 
de treball dels funcionaris públics s’ha d’efectuar mitjan-
çant la capacitat representativa reconeguda a les organit-
zacions sindicals als articles 6.3.c); 7.1 i 7.2, de la Llei orgà-
nica de llibertat sindical i el que preveu aquest capítol.

A aquest efecte s’han de constituir meses de negocia-
ció en què han de ser presents els representants de l’Ad-
ministració pública corresponent i les organitzacions sin-
dicals més representatives a escala estatal i de comunitat 
autònoma, així com els sindicats que hagin obtingut el 10 
per 100 o més dels representants a les eleccions per a 
delegats i juntes de personal.

Article 31

1. Als efectes de l’article anterior s’ha de constituir 
una mesa general de negociació en l’àmbit de l’Adminis-
tració de l’Estat, així com en cadascuna de les comunitats 
autònomes i entitats locals competents per a la determi-
nació de les condicions de treball dels funcionaris públics 
de l’àmbit corresponent.

Constituïda la mesa general, a l’Administració de l’Es-
tat s’han de constituir meses sectorials de negociació per 
a la determinació de les condicions de treball en els sec-
tors específics que s’especifiquen a continuació:

— Per al personal docent als centres públics no uni-
versitaris.

— Per al personal dels serveis de Correus, telègrafs i 
Caixa Postal d’Estalvis.

— Per al personal al servei de les institucions sanità-
ries públiques.

— Per al personal al servei de l’Administració de justí-
cia.

— Per al personal funcionari de les universitats.

Per decisió de la mesa general es poden constituir 
altres meses sectorials en consideració al nombre i les 
peculiaritats de sectors concrets de funcionaris públics.

La competència de les meses sectorials s’estén als 
temes que no hagin estat objecte de decisió per part de la 
mesa general.

2. A la mesa general hi han d’estar presents les orga-
nitzacions sindicals més representatives en els àmbits 
estatal i de comunitat autònoma, així com els sindicats 
que hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants 
a les eleccions per a delegats i juntes de personal.

La proclamació s’ha de fer en els dos dies laborables pos-
teriors a la conclusió del dit termini, i s’han de publicar en 
els taulers esmentats. Contra l’acord de proclamació es 
pot reclamar dins el dia laborable següent, i la Junta ha de 
resoldre el dia hàbil posterior.

Entre la proclamació de candidats i la votació hi ha 
d’haver un termini d’almenys tretze dies hàbils.

4. Quan qualsevol dels components de la mesa sigui 
candidat, ha de cessar en aquesta i l’ha de substituir el 
seu suplent.

5. Cada candidatura per al cas d’eleccions a Junta de 
Personal, o cada candidat per a l’elecció de delegats de 
personal, pot nomenar un interventor de mesa. Així 
mateix, l’Administració corresponent pot designar un 
representant que assisteixi a la votació i a l’escrutini.

Article 27

1. L’acte de votació s’ha d’efectuar als centres o llocs 
de treball, a la mesa que correspongui a cada elector i 
durant la jornada laboral, i s’han de tenir en compte, si 
s’escau, les normes que regulin el vot per correu.

2. El vot és lliure, secret, personal i directe, i en urnes 
tancades es dipositen les paperetes, que, en mida, color, 
impressió i qualitat de paper, han de ser de les mateixes 
característiques, a cada Administració pública. El seu 
model homologat és objecte de publicació oficial. L’Admi-
nistració corresponent ha de garantir el lliure exercici del 
dret al vot  dels funcionaris.

3. Immediatament després de celebrada la votació, 
la mesa electoral ha de procedir públicament al recompte 
de vots, mitjançant la lectura per part del president, en 
veu alta, de les paperetes.

4. Del resultat de l’escrutini s’ha d’aixecar acta, en què 
ha de constar, a més de la composició de la mesa, el nom-
bre de votants, vots obtinguts per cada llista, així com, si 
s’escau, vots nuls i altres incidències que hi hagi hagut. 
Una vegada redactada l’acta, l’han de signar els compo-
nents de la mesa, els interventors i el representant de l’Ad-
ministració corresponent, si n’hi ha. Les actes s’han de 
remetre a la Junta Electoral de Zona abans de les vint-i-
quatre hores del mateix dia de la votació. S’han de facilitar 
còpies de l’acta als interventors que ho sol·licitin i una altra 
còpia s’ha d’exposar, immediatament després d’haver fet 
l’escrutini, en un lloc ben visible del local de la votació. Jun-
tament amb l’acta s’han de remetre a la Junta Electoral de 
Zona i en el mateix sobre lacrat les paperetes que hagin 
estat impugnades o no vàlides. Un exemplar de l’acta sem-
pre ha de quedar en poder del president de la mesa.

5. La Junta Electoral de Zona, davant els resultats de 
cada mesa i les reclamacions que es produeixin, ha de fer 
públics els resultats definitius de l’escrutini en el termini 
més breu possible i, en tot cas, no superior a nou dies, i 
proclamar els candidats electes, amb especificació de la 
candidatura a què pertanyin. El resultat final s’ha de comu-
nicar oficialment als funcionaris, a les organitzacions sin-
dicals que hagin presentat candidats i a la Junta Electora 
General o de comunitat autònoma segons que sigui pro-
cedent. La Junta Electoral de comunitat autònoma ha de 
remetre el resultat a la Junta Electoral General que, al seu 
torn, l’ha de posar en coneixement de l’oficina pública a 
què fa referència l’article 4 de la Llei orgànica 11/1985, de 
2 d’agost, de llibertat sindical.

6. L’oficina prevista a l’epígraf anterior ha de procla-
mar els resultats globals de les eleccions, expedir els cer-
tificats dels resultats i fer-ne el còmput global a l’efecte de 
declarar el grau de representativitat de les organitzacions 
sindicals.

Article 28

Els actes de les meses electorals són recurribles en 
el termini de cinc dies davant les juntes electorals de 
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Els pactes i acords s’han d’establir comissions de 
seguiment dels pactes i acords.

Article 36

Els acords aprovats i els pactes subscrits s’han de 
remetre a l’oficina pública a què fa referència l’article 4 de 
la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, 
i s’han de publicar immediatament en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» o diaris oficials corresponents.

Article 37

1. El Govern, els consells de govern de les comuni-
tats autònomes o el Ple de la corresponent entitat local 
poden determinar, respectivament, les instruccions a què 
s’han d’atenir els seus representants quan escaigui la 
negociació amb la representació sindical establerta en 
aquest capítol.

2. Correspon al Govern, en els termes de l’article 3, 
2, b), de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, i als òrgans de govern de les 
altres administracions públiques en els seus respectius 
àmbits, establir les condicions de treball dels funcionaris 
públics en els casos en què no es produeixi un acord en la 
seva negociació o no s’assoleixi l’aprovació expressa i 
formal a què al·ludeix l’article 35.

Article 38

1. Per resoldre els conflictes sorgits en la determina-
ció de les condicions de treball dels funcionaris públics o 
els incompliments dels pactes o acords, les administraci-
ons públiques i les organitzacions sindicals i sindicats a 
què es refereixen els articles 30 i 31.2 poden instar el 
nomenament d’un mediador que ha de ser nomenat de 
comú acord i pot formular la proposta corresponent.

2. La negativa de les parts a acceptar les propostes 
presentades pel mediador ha de ser raonada i per escrit, i 
se n’ha d’enviar una còpia a les dues parts en el termini de 
quinze dies.

3. Les propostes del mediador i l’oposició de les 
parts, si s’escau, s’han de fer públiques immediatament.

CAPítOL IV

De la participació

Article 39

D’acord amb el que estableixen els articles 6 i 7 de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de 
la funció pública, al Consell Superior de la Funció Pública, 
com a òrgan superior col·legiat de participació del perso-
nal al servei de les administracions públiques, hi ha d’ha-
ver 17 representants designats per les organitzacions sin-
dicals d’acord amb les normes següents:

1. Un lloc per cadascuna de les organitzacions sindi-
cals més representatives en els àmbits estatal i de comu-
nitat autònoma.

2. Els llocs restants es distribueixen entre les orga-
nitzacions sindicals que hagin obtingut el 10 per 100 o 
més dels delegats de personal i membres de juntes de 
personal, en forma proporcional a l’audiència obtinguda 
valorada en funció dels resultats assolits a les eleccions 
que preveu aquesta Llei, així com a les eleccions del per-
sonal laboral al servei de les administracions públiques.

Article 40

1. Les administracions públiques poden establir 
òrgans col·legiats per a la participació de les organitzaci-

A les meses sectorials, a més de les organitzacions 
assenyalades al paràgraf anterior, que hi han de ser en tot 
cas, també hi han de ser presents els sindicats que hagin 
obtingut en el corresponent sector el 10 per 100 o més 
dels representants a les eleccions per a delegats i juntes 
de personal.

3. La mesa general i les meses sectorials de negoci-
ació s’han de reunir, almenys, un cop l’any.

Igualment han de tenir lloc reunions per decisió de 
l’Administració pública corresponent; per acord entre 
aquesta i les organitzacions sindicals presents a la mesa 
corresponent, i per sol·licitud de totes les organitzacions 
sindicals presents a la respectiva mesa.

Article 32

Són objecte de negociació en el seu àmbit respectiu i 
en relació amb les competències de cada Administració 
pública les matèries següents:

a) L’aplicació de les retribucions dels funcionaris 
públics.

b) La preparació dels plans d’oferta d’ocupació.
c) La classificació de llocs de treball.
d) Els sistemes d’ingrés, provisió i promoció profes-

sional dels funcionaris públics.
e) Les matèries d’índole econòmica, de prestació de 

serveis, sindical, assistencial i, en general, totes les altres 
que afectin les condicions de treball i l’àmbit de relacions 
dels funcionaris públics i les seves organitzacions sindi-
cals amb l’Administració.

Article 33

Escau la consulta amb les organitzacions sindicals i 
sindicats a què es refereixen els articles 30 i 31.2 quan es 
tracti de matèries reservades a la Llei o que impliquin un 
increment de disponibilitats pressupostàries l’autorització 
de les quals correspongui a les Corts Generals o assem-
blees legislatives de les comunitats autònomes.

Article 34

1. Queden excloses de l’obligatorietat de la consulta 
o negociació, si s’escau, les decisions de les administraci-
ons públiques que afectin les seves potestats d’organitza-
ció, l’exercici dels drets dels ciutadans davant els funcio-
naris públics i el procediment de formació dels actes i 
disposicions administratives.

2. Quan les conseqüències de les decisions de les 
administracions públiques que afectin les seves potestats 
d’organització puguin tenir repercussió en les condicions 
de treball dels funcionaris públics, és procedent la con-
sulta a les organitzacions sindicals i sindicats a què fan 
referència els articles 30 i 31.2 d’aquesta Llei.

Article 35

Els representants de l’Administració de l’Estat, de les 
comunitats autònomes o de les entitats locals i de les 
organitzacions sindicals i sindicats a què fan referència 
els articles 30 i 31.2 d’aquesta Llei poden arribar a acords 
i pactes per a la determinació de les condicions de treball 
dels funcionaris públics.

Els pactes s’han de subscriure sobre matèries que es 
corresponguin estrictament amb l’àmbit competencial de 
l’òrgan administratiu que el subscrigui i vinculen directa-
ment les parts.

Els acords han de versar sobre matèries competència 
del Consell de ministres, consells de govern de comuni-
tats autònomes o Ple de les entitats locals. Per a la seva 
validesa i eficàcia és necessària l’aprovació expressa i for-
mal d’aquests òrgans en el seu àmbit respectiu.
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resolució motivada, es pot celebrar sense cap altre requi-
sit posterior.

Els convocants de la reunió són responsables del seu 
normal desenvolupament.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–L’exercici de totes les competències no atri-
buïdes a altres òrgans de l’Administració de l’Estat corres-
pon al ministre per a les Administracions Públiques 
d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, llevat de les atribuïdes al ministre de Jus-
tícia a l’article 455 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial.

Segona.–L’Administració pública corresponent ha de 
procedir al descompte de la quota sindical sobre les retri-
bucions dels funcionaris públics afiliats a les organitzaci-
ons sindicals i a la corresponent transferència a sol·licitud 
d’aquestes i amb la conformitat prèvia sempre per escrit 
del funcionari.

tercera.–Els professors associats, visitants i ajudants 
a què es refereixen els articles 33.3 i 34 de la Llei orgànica 
11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, exercei-
xen la seva representació a través de les juntes de perso-
nal de funcionaris de cossos docents a què es refereixen 
els apartats 1.3.2 i 3.3.3 de l’article 7 d’aquesta Llei.

Quarta.–Als efectes del que estableixen els articles 6.2 
i 7.1 de la Llei orgànica de llibertat sindical, les eleccions 
als òrgans de representació de les administracions públi-
ques han de tenir lloc dins el període de còmput a què es 
refereix la disposició addicional primera, 1, de la dita Llei 
orgànica.

Cinquena.–Als efectes del que disposen els articles 39 
i 40 d’aquesta Llei, en adequació a les activitats i organit-
zació específica de l’Administració pública, en les elecci-
ons a representants del personal laboral al servei de les 
administracions públiques, constitueix un únic centre de 
treball la totalitat d’establiments dependents del departa-
ment o organisme de què es tracti, que radiquin en una 
mateixa província, sempre que els treballadors afectats 
estiguin inclosos en l’àmbit d’aplicació d’un mateix con-
veni col·lectiu.

DISPOSICIONS tRANSItòRIES

Primera.–1. Els funcionaris en situació de supernu-
meraris no poden tenir la condició d’electors ni elegibles.

2. Fins que no es compleixi la disposició final pri-
mera de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, al personal contractat de col-
laboració temporal en règim de dret administratiu que 
estigui prestant servei li és aplicable, a tots els efectes, el 
que disposa aquesta Llei.

Així mateix, aquesta Llei és aplicable al personal con-
tractat a què es refereix la disposició transitòria sisena, 
apartat quart, de la Llei de mesures per a la reforma de la 
funció pública.

Segona.–La relació de servei amb l’Administració 
pública no es veu alterada per l’accés del personal con-
tractat de col·laboració temporal en règim de dret admi-
nistratiu, a la condició de representant.

tercera.–1. En el termini màxim de nou mesos, a par-
tir de l’entrada en vigor de la Llei, a proposta de les orga-
nitzacions sindicals més representatives, el ministre per a 
les Administracions Públiques ha de convocar les prime-
res eleccions en l’àmbit de l’Administració de l’Estat. A 
partir d’aquesta convocatòria, en el termini d’un mes les 
eleccions les han de convocar els òrgans competents de 
les comunitats autònomes i de les entitats locals.

ons sindicals en les matèries relacionades amb el sistema 
retributiu i el règim del personal al seu servei.

2. La representació de les organitzacions sindicals en 
els òrgans a què es refereix l’apartat anterior s’ha de fer 
d’acord amb el que disposa l’article anterior, si bé l’audi-
ència a què es refereix el número 2 del dit article s’entén 
referida a l’àmbit territorial de les comunitats autònomes 
quan es tracti d’òrgans col·legiats d’aquestes.

CAPítOL V

Del dret de reunió

Article 41

Estan legitimats per convocar una reunió:

a) Les organitzacions sindicals directament o a tra-
vés dels delegats sindicals.

b) Els delegats de personal.
c) Les juntes de personal.
d) Qualssevol funcionaris de les administracions 

respectives, sempre que el seu nombre no sigui inferior al 
40 per 100 del col·lectiu convocat.

Article 42

1. Les reunions al centre de treball s’autoritzen fora 
de les hores de feina, excepte que hi hagi un acord entre 
l’òrgan competent en matèria de personal i els que esti-
guin legitimats per convocar les reunions a què es refe-
reix l’article anterior. En aquest últim cas, només es poden 
concedir autoritzacions fins a un màxim de trenta-sis 
hores anuals. D’aquestes, divuit corresponen a les secci-
ons sindicals i la resta als delegats o juntes de personal.

2. Quan les reunions hagin de tenir lloc dins la jor-
nada de treball, la convocatòria s’ha de referir a la totalitat 
del col·lectiu de què es tracti, llevat de les reunions de les 
seccions sindicals.

3. En qualsevol cas, la celebració de la reunió no pot 
perjudicar la prestació dels serveis.

4. En els centres de treball en què prestin serveis 
més de 250 funcionaris, s’ha d’habilitar un local amb dota-
ció de material adequat per a ús de les organitzacions sin-
dicals, delegats de personal o membres de les juntes de 
personal, la utilització del qual s’ha d’instrumentar mit-
jançant un acord entre aquestes.

5. En tots els centres de treball hi ha d’haver llocs 
adequats per a l’exposició, amb caràcter exclusiu, de 
qualsevol anunci sindical.

El nombre i distribució dels taulers d’anuncis ha de 
ser l’adequat a la mida i estructura del centre, de manera 
que es garanteixi la publicitat més àmplia dels anuncis 
que s’hi exposin. En tot cas, les unitats administratives 
amb ubicació independent, sigui quin sigui el seu rang, 
han de disposar d’almenys un tauler d’anuncis.

Article 43

1. Són requisits per convocar una reunió els 
següents:

a) Comunicar per escrit la seva celebració amb una 
antelació de dos dies hàbils.

b) En aquest escrit s’ha d’indicar:

L’hora i el lloc de la celebració.
L’ordre del dia.
Les dades dels signants que acreditin estar legitimats 

per convocar la reunió, de conformitat amb el que dis-
posa l’article anterior.

2. Si abans de les vint-i-quatre hores anteriors a la 
data de la celebració de la reunió l’autoritat administra-
tiva competent no hi formula objeccions mitjançant una 
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Sisena.–En la primera convocatòria d’eleccions, les 
juntes electorals de zona han d’estar compostes pel repre-
sentant de l’Administració pública corresponent, amb veu 
però sense vot, i pels representants de les organitzacions 
sindicals que hagin obtingut representació a la Junta Elec-
toral General d’acord amb el que estableix la disposició 
transitòria quarta.

Setena.–En les comunitats autònomes en què les 
àrees de salut no estiguin establertes i als únics efectes 
del que disposa aquesta Llei, l’òrgan responsable de l’Ad-
ministració sanitària ha de definir amb la participació dels 
sindicats representatius zones o circumscripcions, i s’ha 
de constituir una junta de personal per cada zona o cir-
cumscripció.

DISPOSICIó FINAL

tenen la consideració de normes bàsiques en el sentit 
que preveu l’article 149.1.18 de la Constitució, i, en conse-
qüència, són aplicables a totes les administracions públi-
ques, les següents d’aquesta Llei:

Articles 1r; 2n , 1, d), i 2; 3r; 4t; 5è; 6è; 7è, 4; 8è; 9è; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23, 1, c), i 2; 24; 
25, 1 i 2; 26; 27; 28; 29; 30; 31, 3; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 
39; 40, 2; 41; 42, 1, 2 i 3; 43 ; disposicions addicionals 
segona, quarta i cinquena; disposicions transitòries pri-
mera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena i setena.

Per tant, 
mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, madrid, 12 de juny de 1987.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ mÁRQUEZ

(Aquesta Llei s´inclou tenint en compte la correcció d´errors 
publicada al «BOE» 145, de 18-6-1987.)

2. El mandat dels membres de les juntes de personal 
i dels delegats de personal elegits en la primera convoca-
tòria finalitza, com a màxim, el 31 de desembre de 1990.

Quarta.–1. En la primera convocatòria d’eleccions, la 
Junta Electoral General ha d’estar composta del mateix 
nombre de membres de les administracions públiques, 
nomenats pel ministre per a les Administracions Públi-
ques, i de les organitzacions sindicals més representati-
ves, sense perjudici del que disposa l’article 25.3 d’aquesta 
Llei.

2. Entre els representants de l’Administració de l’Es-
tat, el ministre per a les Administracions Públiques ha de 
designar el president de la Junta.

La Comissió de Coordinació de la Funció Pública ha de 
proposar els representants de les comunitats autònomes, 
d’entre aquestes, i en el mateix nombre que els represen-
tants de l’Administració de l’Estat.

Els representants de les entitats locals a la Comissió 
Nacional d’Administració Local han de proposar d’entre 
aquestes els seus representants, en el mateix nombre que 
els de l’Administració de l’Estat.

3. Amb caràcter immediat el president ha de convo-
car la Junta Electora General per a l’exercici de les compe-
tències a què fa referència l’article 25 d’aquesta Llei, així 
com aprovar els models homologats de paperetes de 
votació i tots els impresos que siguin necessaris per al 
desenvolupament en condicions d’igualtat del procés 
electoral a totes les administracions públiques.

Quant als procediments per a la formació de la volun-
tat de la Junta Electoral General, cal atenir-se al que dis-
posa el capítol II del títol I de la Llei de 17 de juliol de 1958, 
de procediment administratiu, excepte pel que fa al nome-
nament de secretari.

Cinquena.–En la primera convocatòria d’eleccions, les 
juntes electorals de comunitat autònoma han d’estar com-
postes pel mateix nombre de representants de l’Adminis-
tració pública de la comunitat autònoma, designats per 
aquesta, i de les organitzacions sindicals que hagin obtin-
gut representació a la Junta Electoral General, d’acord 
amb el que preveu la disposició transitòria quarta.

La presidència d’aquestes juntes ha de recaure en un 
representant de l’Administració pública de la comunitat 
autònoma.


