
INCREMENT DE RETRIBUCIONS 2023

En el BOIB de 25 de maig de 2021, es va publicar “l’Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 

2021 pel qual s’aprova l’increment retributiu, per a l’any 

2021 del personal al servei de l’Administració de la CAIB”. 

En aquest Acord s’estableix que  a gener de 2023 recuperarem 

l’increment del 2% que ens  tocava cobrar en 2020.

Durant les darreres setmanes hem llegit a la premsa les declaracions de la ministra Calviño sobre 

l’increment de les retribucions dels empleats públics per a 2023. 

Esperam que l’apujada salarial de 2023 s’apliqui en igualtat a totes les administracions i que,  

aquesta vegada, a les Illes Balears no tornem a ser els únics empleats públics discriminats a l’hora 

de percebre aquest increment i que el ministeri es replantegi l’apujada prevista del 3% i que aquesta 

es correspongui amb l’apujada de l’IPC de 2022

APUJADA DE NIVELL DE CARRERA PROFESSIONAL

El passat dia 19 de juliol es va publicar en el BOIB “l’Acord del Consell de Govern de 

18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis 

Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de 

modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè 

Intercentres de 4 de maig de 2015”.  En el punt 5 d’aquest Acord se cita textualment:

Desenvolupament de la carrera professional i pau social

L'Administració de la Comunitat Autònoma es compromet a, en el termini màxim de tres mesos des 

de l'aprovació d'aquest Acord, iniciar la negociació d'un text refós dels acords de carrera vigents amb 

inclusió dels criteris per al desenvolupament de la carrera professional ordinària.”

Per això, el 19 de setembre, dos mesos després de la publicació, registràrem un escrit en la  DGFP per 

exigir que s’estableixi un calendari de reunions per engegar un procediment que estam reclamant des 

de 2018.

.
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DOS DIES MÉS PER ASSUMPTES PARTICULARS EN 2022

Els dies 24 i 31 de desembre d’enguany coincideixen amb dissabte. 

Per això, tendrem dos dies més de permís per assumptes particulars.

Art. 18 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances 

i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei 

de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. S’incorporaran dos dies de permisos quan els dies 24 i 31 de desembre coincideixin amb festiu, 

dissabte o dia no laborable.

. 

http://fep.usoib.es/
https://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_72020_de_31_de_gener_pel_qual_es_regulen_els_permisos_les_llicencies_les_vacances_i_altres_mesures_de_conciliacio_de_la_vida_personal_familiar_i_laboral_del_personal_funcionari_al_servei_de_ladministracio_de_la_comunitat_autonoma_de_les_illes_balears_/


INSULARITAT   IGUAL PER A TOTHOM

La insularitat és una qualitat que afecta tots els treballadors públics per igual, però per als nostres 

gestors sembla que no. Un funcionari del grup A1 (Mallorca) cobra 99,77 €i un funcionari del grup 

AP (Mallorca) 42,89 €, mentre que tot el personal laboral de la CAIB cobra (Mallorca) 90,08 €.

USO-CAIB denuncia aquesta discriminació entre empleats públics i sol·licita que el complement 

d’insularitat s’iguali a l’alça a tots els treballadors d’aquesta administració.

http://fep.usoib.es/insularidad-igual-para-todos-los-empleados-publicos-de-la-administracion-del-

goib-funcionarios-y-personal-laboral/

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

S’han publicat les convocatòries dels processos d’estabilització de la CAIB.

Ja està obert el termini de presentació de sol·licituds, el qual acabarà el dilluns 17 d’octubre.

Recordau que els mèrits que s’acreditin s’han de valorar en referència a la data de finalització del 

termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu i que en el termini 

d’al·legacions a la llista provisional de mèrits no se’n podran incorporar de nous.

Us recomanam llegir amb atenció les diferents convocatòries i, si us hi voleu presentar, començau a 

preparar la documentació justificativa dels mèrits per al·legar, així com començau a complimentar 

amb calma la declaració responsable juntament amb el full d’autobaremació dels mèrits, i no 

presentar les sol·licituds sense haver-les revisat arreu.

L’administració va avançar que la publicació de les preguntes de la fase d’oposició està prevista en el 

mes d’octubre.
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