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PROMOCIÓ INTERNA. PREPARACIÓ DELS TEMARIS I ACCIONS FORMATIVES 
PER L’EBAP. 

Hem reiterat, d’ençà l’any 2014 ho estam sol·licitant, que l’Escola Balear de 

l’Administració Pública elabori els temaris i realitzi cursos per preparar les 

proves de promoció interna per als funcionaris de carrera d’aquesta 

Administració. A altres administracions públiques ja s’està realitzant aquest 

tipus de formació. A més, un temari elaborat per la pròpia administració dóna 

seguretat a l’opositor quant al contingut i és una garantia a l’hora de preparar 

les proves de promoció interna. 

“La missió de l’EBAP és millorar la formació i la capacitació dels empleats 

públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears i gestionar la selecció, la 

provisió i la promoció del personal al servei de l’Administració de la nostra 

comunitat autònoma, amb la finalitat d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia del 

servei públic i, d’aquesta manera, la satisfacció de ciutadania.” (Web de 

l’EBAP). 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 DIA MÉS DE PERMÍS. RECUPERAM EL DISSABTE 
DIA 8 DE DESEMBRE. 
Aquest mes hem rebut la bona notícia: gaudirem 

d’un dia més de permís, ja que recuperem la 

festivitat del dia 8 de desembre, que no havíem de 

gaudir per ser dissabte. (Acord del Consell de 

Govern, 14/07/2017. BOIB 86, 15 juliol 2017). 

 

Aquest dia “extra” es podrà gaudir fins al 31 de 

gener de 2019 (igual que els P-7). Per sol·licitar-lo 

es realitzarà mitjançant el portal de personal a  

“ALTRES” i a «observacions» es farà constar que és 

a compte del dia 8 de desembre de 2018. 

 

PROFESSIONALITZAR ELS 
MEMBRES DELS TRIBUNALS 
D’OPOSICIONS 
Que l’atzar sigui el factor 

determinant a l’hora de 

seleccionar els membres d’un 

tribunal d’oposicions, 

considerem que no és del tot 

apropiat. Els opositors es 

juguen el seu futur, i que la 

sort a l’elecció del tribunal, no 

pot ser determinant al procés 

de selecció. 

Fa temps, que aquesta Secció 

Sindical opina que s’han de 

professionalitzar els tribunals. 
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PROPOSTA: FONS SOCIAL. DRET DELS FUNCIONARIS INTERINS A L’AJUDA EN 
COMPENSACIÓ DE DESPESES DERIVADES DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA. 
 
Actualment, el Decret 135/1995, de 12 de desembre, regula l’acció social en favor dels 

funcionaris i del personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el BOCAIB núm. 160, de 26 de 

desembre de 1995,  a l’article 3.1.c), “estableix que els funcionaris interins tenen dret a 

una part de les ajudes de l’acció social i no a la totalitat”. 

 

El Consell d’Europa, el dia 28 de juny de 1999, la Directiva europea 1999/70, d’obligat 

compliment per als estats membres, que va entrar en vigor a partir del 10 de juliol de 

2001. Aquesta Directiva garanteix “la igualtat de tracte als treballadors amb un 

contracte de durada determinada”. 

 

Atès que la normativa europea preval sobre la normativa nacional, i a més que el 

Decret 135/1995 és anterior a la  Directiva europea 1999/70. La proposta presentada a 

la Direcció General de Funció Pública sol·licita, que s’exclogui tota diferència de tracte 

entre funcionaris de carrera i els funcionaris interins comparables d’un estat membre 

basada en el simple fet que aquests tenen una relació de servei de durada 

determinada.  

 

PROVES DE CATALÀ 
Des del 6 al 19 de novembre està oberta la inscripció per a les proves de català que es 

duran a terme en el mes de gener de 2019, organitzades per la Direcció General de 

Política Lingüística.  

A la intranet en l'apartat Avisos i novetats, trobareu tota la informació referida a 

aquesta convocatòria. 

 

 
 
 

 

PROFESSIONAL 

REDUCCIÓ DE JORNADA EN ÈPOCA NADALENCA. 
El passat dia 26 d’octubre, sol·licitàrem a la Direcció 

General de Funció Pública una reducció d’una hora diària 

de la jornada entre els dies 24 de desembre de 2018 i 4 de 

gener de 2019, que coincideixen amb les vacances 

escolars, als efectes de facilitar la conciliació familiar i 

laboral de tots/es els/les treballadors/res d’aquesta 

Administració. 

 

NEGOCIACIÓ DELS CRITERIS DE SUPERACIÓ 
PER A LA CARRERA PROFESSIONAL (2021) 
El 26 d’octubre enviàrem un escrit a la 

DGFP, instant-la perquè ens convoqui per 

iniciar les negociacions dels requisits exigits 

de la carrera que hauran de superar els 

empleats públics a l’any 2021.    




