
Unió Sindical Obrea

Consulta el programa complet a l’adreça web

www.fep.usoib.com

Consulta el programa complet a 
l’adreça web:  www.fep.usoib.com

Xarxes socials: 

Posa’t en contacte amb nosaltres:
usocaib@yahoo.es
C/ Roser 1, baixos
Telf. 971754448

.……                                      
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Amb el vostre suport i confiança continuarem lluitan per
aconseguir entre d’altres les següents PROPOSTES:

- Impulsar una oferta pública i un concurs anual.
- Implantar la jubilació anticipada voluntària als 60 anys amb 35 
cotitzats.

- Actualitzar, amb el suport de l’EBAP, els temaris i proves per a 
una promoció interna anual, real i efectiva.

- Implantar la promoció interna temporal (desplegament art.82.bis 
LFPCAIB).

Ja ens coneixeu, hem estat al vostre costat aquests darrers
quatre anys, escoltant les vostres peticions, sol·licituds i
queixes. Us hem visitat periòdicament i informat
puntualment de les novetats que ens afecten.

Gràcies al vostre suport s’ha ACONSEGUIT:

- Consolidació de la carrera professional.

- 100% de l’homogeneïtzació del complement específic.
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LFPCAIB).
- Lluitar perque cap salari base estigui per devall els 900€.
- Igualar el complement de residència a l’A1 per a tots els grups de 
funcionaris (la insularitat ens afecta a tots per igual) i equiparar-lo 
amb el complement de les Illes Canàries.

- Vellar per l’acompliment de la reserva per a personas amb
discapacitat a les ofertes públiques d’ocupació.

- Recuperar els drets sociolaborales eliminats pel D.L.5 i 10/2012, i 
el 5% del salari descomptat a 2010.

- Reduir l’horari durant les vacances escolars per conciliar la vida 
laboral i familiar.

- Recuperar totes les ajudes del Fons Social i sense diferenciació
entre funcionaris de carrera i interins.

- Recuperació dels dies per antiguitat de vacances i per 
assumptes propis.

- Cobertura del 100% de la IT a partir del primer dia quan la 
baixa és igual o superior a 5 dies.

- Jornada laboral efectiva de 35 hores semanals.

- Recuperació de les ajudes sanitàries del Fons Social.

- Millores per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

- Impartició de cursos d’USO homologats per l’EBAP.

- Carrera professional personal temporal: a la sentència
favorable aconseguida per USO en el TSJIB, en aquesta
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entre funcionaris de carrera i interins.
- Impulsar les actuacions en matèria de plans d’igualtat, prevenció
i conciliació.

- Implantar el teletreball o adaptació horària per als treballadors
públics que s’incorporen als seus llocs de feina després d’una
baixa de llarga durada per malaltia greu.
- Actualitzar els sistemes de selecció del personal funcionari.
- Mesures per a la consolidació i estabilització de l’ocupació dels
funcionaris interins.

Sempre disposats a incorporar les vostres propostes
Consulta el programa complet a l’adreça web

www.fep.usoib.com

favorable aconseguida per USO en el TSJIB, en aquesta
matèria, l’Administració ha interposat recurs davant el 
Tribunal Suprem. Esperam que es resolgui positivament.

Consulta el programa complet a la dreça web
www.fep.usoib.com


