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 PER L'OCUPACIÓ PÚBLICA 

 
Un cop aprovada per Consell de Govern 
i publicada al BOIB, la "pírrica" oferta 
d'ocupació pública 2014 (11 places pel 
sistema LLIURE i 30 pel sistema de 
PROMOCIÓ INTERNA) Des d’USO  hem 
presentat una nova proposta perquè el 
Govern Balear posi sobre la taula l'OPE 
del 2015, (que forçosament ha de ser 
més substanciosa que l'OPE 2014, a 
preveure, per llei, l'ampliació de taxa 
de reposició d'efectius fins al 50% (es 
podran reposar 1 de cada 2 vacants 
enfront d'1 de cada 10 d'anys anteriors) 
i puguin acumular les dues ofertes en 
una mateixa convocatoria 

Entenem que aquesta acumulació de 
OPE serviria; d'una banda, per 
desenvolupar de forma més digna les 
expectatives professionals d'opositors i 
opositores i de l'altra, cobriria en part, 
les necessitats organitzatives d'aquesta 
administració de la CAIB. 

Així mateix, hem proposat que sigui 
l'EBAP l'encarregada d'elaborar 
temaris, cursos i altres accions 
formatives que facilitin les proves de 
PROMOCIÓ INTERNA.  

Si a aquest Govern li importa tant la 
societat com diu, ha de saber que 
l'expectativa d'una "digna" OPE afecta 
directament a milers de persones, a les 
seves famílies i no oblidem a les seves 
butxaques. Seria tot un signe 
d'educació, perquè la gent sàpiga a què 
s'ha d'atenir 

 

PRESENTAT CONTENCIÓS PER A LA CONCESSIÓ 

DEL TERCER DIA FESTIU QUE VA COINCIDIR EN 

DISSABTE A 2014 
 

 
És per això, que la nostra assessoria jurídica, ha presentat recurs 
contenciós administratiu, per garantir la titularitat del dret 
regulat en l'artº 2.3 del Decret 35/2014, d'1 d'agost, sobre 
jornada i horaris i que textualment diu: "La jornada màxima 
anual del personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest decret 
és el resultat de descomptar als dies que té l'any natural el 
nombre de diumenges i dissabtes existents cada any, els festius, 
les vacances, els dies per assumptes propis i els dies 24 i 31 de 
desembre, i multiplicar el resultat per set hores i trenta minuts de 
treball efectiu diari. " 
 
I no com, sorprenentment, conclou un informe desfavorable de 
Funció Pública, que diu: "L'Administració no està obligada a 
compensar  els díes festius que coincideixin en dissabte o 
diumenge, i per tant no està obligada a concedir un tercer dia 
festiu de gaudi efectiu per a l'any 2014, ni a donar descans 
addicional pel festiu no gaudit" 
 
Confiem que els tribunals siguin receptius a la nostra demanda 
contenciosa i resolgui de manera favorable, als interessos de tot 
el personal de Serveis Generals, la concessió del tercer dia festiu 
de 2014, amb les conseqüències inherents a tal declaració per als 
propers anys que coincideixin dies festius en dissabte, com passa 
també aquest any 2015. 

Com ja hem vingut informant, 
l'administració CAIB ha "ningunejat" als 
funcionaris i funcionàries de serveis 
generals, la concessió de permís del tercer 
dia festiu que va coincidir en dissabte 
l'any passat 2014. 
 

 
Des d’USO demanem al guardià de la caixa de 
cabdals del Govern balear, que dissolgui durant 
un temps la confraria del puny tancat i busqui 
solucions per endolcir la vida dels empleats 
públics al servei de l'administració CAIB amb un 
"caramel", i comenci a reposar els acords 
retributius suspesos. De manera urgent, 
l'abonament parcial de la paga extra 2012 
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 Hem proposat que l'Administració estudiï la viabilitat de reglar mesures 

legals, a través de (permisos, llicències, excedència etc.) encaminades a 
promoure o fomentar la compatibilitat laboral dels empleats públics al 
servei d'aquesta administració, per afavorir adaptar o reduir la seva jornada 
laboral per a l'execució de projectes o activitats de voluntariat, el que 
podria significar, entre altres; la reducció de la jornada laboral o l'adaptació 
a aquesta. 

 

PER L’APLICACIÓ DE LA JUBILACIÓ PARCIAL DEL FUNCIONARI PÚBLIC 

 

Des d’USO estem realitzant una campanya de recollida de signatures, 
sol·licitant al Govern que reconsideri la viabilitat legal de reposar i permetre 
als funcionaris i funcionàries accedir a la jubilació parcial anticipada 
voluntària, com al personal laboral, com a mesura que faciliti el relleu del 
treballador que es jubila per un altre. Certament, aquesta mesura 
fomentaria l'ocupació i es rejovenirien les plantilles a través del natural 
relleu generacional 

REFRESCANT MEMÒRIA 

PERMÍS PER MORT, ACCIDENT O MALALTIA GREU D’UN FAMILIAR 

Mateixa localitat de destinació: 
- 3 dies, familiar de 1r grau 
- 2 dies, familiar fins  al 2n grau 

Diferent localitat de destinació: 
- 5 dies, familiar de 1r grau 
- 4 dies, familiar fins al 2n grau 

  
- Com localitat, s’entén la de destinació, no del domicili. 
- Els dies han de ser hàbils (disposició adicional primera del Decret 47/1995). Els dissabtes 

són dies hàbils. 

- El gaudi s’inicia el dia del fet causant o el dia següent de produir-se. 

- Familiar de primer grau: també es considera assimilat el cònjuge o parella de fet inscrita. 

 
 

USO PROPOSA MESURES PER FOMENTAR EL VOLUNTARIAT 

ELECCIONS SINDICALS 
JUNTA DE PERSONAL  

Serveis Generals de la CAIB 
 

Participa amb nosoltres 
Dóna suport a la nostra candidatura 

 

Dijous, 5 de març de 2015 
 


