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USO INFORMA 
 

Resum de la segona sessió (28/03/2022) de la “Macromesa” 

 

S'actualitza la composició de la “Macromesa” i la presidència presenta modificacions al 

reglament intern 

 

La presidència ens cita els dies 7 i 8 d'abril per tractar propostes concretes per als processos i 

disposar dels criteris d'interpretació definitius redactats pel ministeri 

 

Aquest matí (28/03/2022) s'ha celebrat una nova reunió de la “Mesa de Negociació de les 

administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública”, 

col·loquialment coneguda com a “Macromesa”, amb el següent ordre del dia i destacant de cada punt 

els aspectes tractats més importants: 

 

1. Aprovació acta sessió anterior 

 

L'Administració no ha aportat l'acta, i queda pendent l'aprovació per a la reunió següent. 

 

La representació de la part social ha reiterat, de forma general, la necessitat de disposar de la 

documentació a tractar a les reunions en temps i forma. Tot i que s'entén l'elevat volum de treball que 

suposa per a la presidència, cal donar-ne un marge més ampli per poder disposar de la documentació 

dels punts de l'ordre del dia. 

 

2. Informació sobre les al·legacions presentades a la constitució de la Mesa de Negociació de 

les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en 

l'ocupació pública 

 

S'ha modificat la representació a la taula en afegir-se al sindicat ATAP, exclòs inicialment, cosa que no ha 

suposat una variació notable en la representativitat final de cada organització sindical i seguim comptant 

amb un representant. 
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Valorem positivament l'ampliació de la pluralitat a la taula i confiem que serà beneficiós per a la defensa 

dels interessos del personal en abús de temporalitat. 

 

3. Informació sobre les al·legacions a la proposta de Reglament de la Mesa de Negociació de 

les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat a 

l’ocupació pública 

 

A més de la USO, diverses organitzacions sindicals van presentar al·legacions a l’esborrany inicial de 

reglament, de les quals molt poques s'han incorporat al text definitiu. El Reglament s'ha aprovat 

provisionalment, en espera de les al·legacions del sindicat ATAP, i s'aprovarà definitivament a la propera 

reunió. 

 

Destacar que la USO ha votat en contra de l'aprovació, no només per no haver incorporat cap de les 

nostres al·legacions al text (nombre de representants i assessors, disponibilitat de la documentació i 

transparència, etc.), sinó per la modificació en la regulació del debat a la taula. En aquest aspecte, 

l’administració ha inclòs la regulació del temps d’intervenció en funció de la representativitat, fet que 

considerem innecessari i fins a cert punt discriminatori. Als sindicats de més d’un 10% de 

representativitat els atorguen 5 minuts d’intervenció; als que estan entre un 10% i un 1% (on està USO) 

4 minuts; i a la resta 2 minuts. De 2 a 5 minuts hi ha molta diferència, motiu pel qual i encara que no 

afecti directament els nostres interessos hem considerat mostrar el nostre posicionament en contra, 

juntament amb SINTTA i ATAP. 

 

4. Propostes de les organitzacions sindicals. 

 

Només tres organitzacions sindicals han presentat propostes d'execució dels processos d'estabilització, 

concretament USO, STEI i SINTTA. La resta d'organitzacions han tornat a indicar que estan esperant 

conèixer les de l'administració, prèvia presentació les seves. Ens hem afegit a aquesta petició, ja que 

considerem que la bona voluntat mostrada per part de l'administració a realitzar un procés el més 

beneficiós al personal en situació d'abús, cal plasmar-se en una proposta concreta que cal debatre i 

rebatre si cal. 

 

En defensa del nostre document de propostes, hem destacat els punts principals: 

 

 La valoració de forma significativa i determinant dels mèrits en l’especialitat i administració 

convocant davant de qualsevol altra opció. 
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 L'eliminació o la consideració residual de qualsevol mèrit que no tingui relació amb l'abús de 

temporalitat. 

 Una fase d'oposició amb un únic exercici no eliminatori, tipus test i un temari realment reduït. 

 La creació de borses específiques per a les persones que no superin el procés d'estabilització, tant 

en el format de concurs oposició com en el concurs de mèrits. 

 La realització d'una prova de nivell del requisit de coneixements de llengua catalana, en cas de no 

disposar-ne. 

 

Com a conclusió hem destacat la necessitat de configurar processos selectius que compaginin la garantia 

de la presa en consideració de la situació del personal en abús de temporalitat, ja que la jurisprudència 

europea exigeix una sanció a aquest abús, i la seguretat que els processos que s'aprovin compleixin tots 

els requisits legals que assegurin el seu desenvolupament complet. Cercar únicament seguretat jurídica 

en el procés mateix pot deixar en una situació de desprotecció el personal, i en definitiva i per desgràcia, 

al carrer. 

 

Les organitzacions sindicals hem recordat la necessitat de determinar uns criteris comuns per 

determinar les places afectades per la Llei 20/2021, així com per donar solució al personal que no tingui 

els requisits actuals de plaça, com són el nivell de català i la titulació acadèmica. 

 

Hem reiterat que aquests són uns processos d'estabilització, i que contemplar-hi, encara que la llei ho 

permeti, processos de promoció interna o concurs de trasllats no és el més adequat. A la mateixa 

intervenció hem destacat que aquests processos de provisió i promoció s'han de realitzar, ja que el 

personal fix de les administracions també s'ha vist en una situació d'abús davant de la manca del seu 

dret de mobilitat, però cal buscar solucions perquè no sigui una lluita entre situacions d’abús generades 

per l’administració i amb una única víctima, el seu personal. 

 

L'administració ha indicat que les promocions internes i concurs de trasllats referenciats a la Llei 

20/2021 no són objecte de negociació a la “Macromesa”, havent de debatre en els espais de negociació 

específics de cada administració. 

 

La proposta de la USO té molts punts en comú amb les presentades per STEI i SINTTA, i estem 

convençuts que també hi haurà coincidència amb la de la pròpia administració i la resta d'organitzacions 

sindicals. Si no fos així seria una situació no només no desitjada pel personal afectat, sinó per la pròpia 

administració, que es veuria abocada al pagament de nombroses i costoses indemnitzacions, així com 

deixar els serveis públics en quadre tècnic en facilitar-se la mobilitat del personal públic entre 

administracions. 
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5. Torn obert de paraules 

 

Finalment en el torn de paraula, i amb certes reticències per part de la presidència de la taula, en 

considerar que allò exposat no era objecte de la taula, hem recordat el següent: 

 

 La determinació de criteris de còmput de places afectades pel procés destabilització. 

 Reclamar lleialtat per part de les administracions per no excloure ni persones ni places en el procés 

d'estabilització fent referència a la situació que viuen un nombre important de treballadores en 

abús de l'Ajuntament d'Andratx, i un treballador del Consell de Mallorca. 

 Recordeu que la promoció interna i els concursos de trasllats no redueixen la temporalitat, objectiu 

i títol de la llei 20/2021, per la qual cosa no han de ser prioritat. 

 

Finalment se'ns emplaça per als dies 7 i 8 d'abril per a dues reunions noves, en les quals es preveu 

tractar propostes concretes de l'administració, així com disposar dels criteris d'interpretació definitius 

per al desenvolupament dels processos d'estabilització redactats pel ministeri . 

 

Per al sector públic instrumental de la CAIB, s'ha reiterat que disposa de la pròpia taula de negociació, 

no permetent la presidència el tractament de certs aspectes exposats per la part social. La propera 

reunió del SPI CAIB es proposa per al dia 6 d'abril. 

 

Seguirem informant! 


