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Introducció 

Benvolgut company/Benvolguda companya, 

EI 30 de març es tornen celebrar eleccions sindicals per a la renovació 
dels òrgans de representació dels funcionaris públics al servei de 
l’Administració de la CAIB, fet de gran transcendència que decidirà el 
present i futur dels teus drets. 

En aquest document presentam el nostre programa electoral, fruit de 
la feina desenvolupada durant aquests anys i que incorpora les 
propostes presentades per diferents col·lectius. Un document 
plantejat des d’una perspectiva allunyada del clientelisme i que 
conserva tota la llibertat que ens proporcionen unes sigles que no 
presten servitud a cap partit polític, ni estan subjectes a subvencions 
de les administracions. Es tracta d’un document viu, que permet una 
actualització constant a la realitat i les necessitats que vagin sorgint 
en els propers anys. 

Un resum dels darrers quatre anys 

Gràcies al teu suport en les eleccions sindicals celebrades al març de 
2019 la USO-CAIB va aconseguir un total de 546 vots, 113 més que la 
segona força sindical, que va suposar una representació de 7 dels 27 
delegats possibles, i ser l’organització sindical amb més 
representants a la Junta de Personal de Serveis Generals. Moltes 
gràcies, mai no ens cansarem d’agrair-vos-ho. 

Han estat uns anys intensos, marcats profundament per l’ impacte de 
la COVID, que ha generat la crisi econòmica i sanitària més gran en 90 
anys segons l’Organització Mundial de la Salut, i que va suposar la 
necessitat de reestructurar la nostra organització i adaptar-nos a les 
noves necessitats del col·lectiu d’empleats públics. Aquesta realitat va 
motivar que presentéssim propostes per a l’adopció de mesures 
immediates per protegir la salut i la seguretat de tot el personal de 
la CAIB, que incloïen la sol·licitud d’equips de protecció individual 
(EPI) per a empleats públics de l’administració del GOIB i la reducció 
d’hores presencials, així com la convocatòria de la Mesa de SSGG per 
avaluar la situació de la pandèmia. En el context dels moments més 
durs de la pandèmia ens varem posicionar a favor la generalització 
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del teletreball, sistema que va permetre mantenir el funcionament 
bàsic i necessari dels serveis públics durant l’estat d’alarma, gracies al 
compromís dels empleats públics, els quals van donar el millor per 
contribuir a pal·liar les dificultats d’aquesta crisi. 

Durant aquests anys hem reforçat els nostres canals de 
comunicació amb el conjunt dels empleats públics. La mesura amb 
més èxit és el servei de WhatsApp que ens ha permès disposar d’un 
canal bidireccional i àgil, tant per difondre informació com per donar 
resposta a consultes. Des de que varem posar en marxa el servei hem 
rebut més de 2.600 consultes. Aquesta mesura s’ha completat amb la 
redacció i difusió de fulls informatius, “USO Informa”, dels quals hem 
fet difusió tant en format paper com digital, així com les visites a 
centres de treball, reunions a la seu del Sindicat o l’atenció per mitjans 
més convencionals, quan es varen poder reactivar. 

Hem dedicat recursos a garantir els drets de l’afiliació, especialment 
als àmbits d’assessorament, representació jurídica (mitjançant la 
consulta, redacció i presentació d’al·legacions, reclamacions i 
demandes) i de formació homologada. 

Ens hem esforçat per demostrar que ens mereixíem aquesta 
confiança, reafirmant el nostre compromís amb el conjunt dels 
empleats públics de l’àmbit dels serveis generals de la CAIB. 

 Hem mantingut un contacte permanent amb els equips 
responsables de funció pública, als quals vàrem presentar el nostre 
equip i programa, així com propostes i consultes, sense que això 
afectés la nostra independència. 

 Hem representat de forma activa el col·lectiu d’empleats públics i 
defensat els seus drets en totes les sessions de la Mesa Sectorial 
de Serveis Generals, en la Comissió de Prevenció de Riscos 
Laborals (de la qual assumin la presidència), en el Comitè de 
Seguretat i Salut, i en la Comissió d’Igualtat. 

 Hem reclamat la reactivació de la negociació dels criteris de 
desenvolupament de la carrera professional, insistint en la 
necessitat i urgència d’una nova convocatòria per a l’accés i 
l’actualització dels nivells reconeguts, degut al temps 
transcorregut des de la darrera. 
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A més, hem presentat propostes per promoure la carrera 
professional a un model obert i permanent, en què es pugui 
progressar sense necessitat de convocatòria, i la signatura de 
convenis d’homologació amb totes les entitats locals de les Illes 
Balears. 

 Hem reclamat l’aprovació de les ofertes d’ocupació amb una 
periodicitat anual i la reducció del termini per executar-les a dos 
anys. 

A més, hem proposat mesures per transformar l’accés a 
l’ocupació pública, passant a un model en què es redueixi el 
component memorístic; és valori l’experiència professional prèvia; 
es potenciï la resolució de casos pràctics; i es professionalitzin els 
membres dels tribunals. 

 Hem proposat mesures per potenciar la promoció interna, eina 
que considerem essencial per al desenvolupament de la carrera 
dels empleats públics: periodicitat anual de les convocatòries; 
assumpció per l’Administració de la preparació de temaris i 
accions formatives; l’aplicació de la promoció interna temporal. 

Varem proposar què la convocatòria de la promoció interna 
incorporés els mateixos termes que els processos 
d’estabilització, la qual es va acceptar; i hem organitzat cursos de 
preparació per a l’afiliació per l’actual convocatòria. 

 Hem presentat propostes per a la convocatòria del concurs de 
trasllats, llargament esperat, i per al concurs obert i permanent, 
del qual no compartim que s’incloguin elements subjectius, com 
una entrevista personal, i estarem vigilants perquè l’entrevista 
només es faci en casos justificats i que es garanteixi la 
transparència en la seva valoració i no es converteixi en un 
obstacle per a la carrera administrativa de cap empleat públic. 

 Hem denunciat les discriminacions que pateix el personal interí, 
tant en la situació d’abús de temporalitat (que genera 
comprensió i rebuig igual dins d’altres col·lectius d’empleats 
públics), com en la seva exclusió de la carrera professional, o en 
altres drets dels empleats públics. Hem activat campanyes de 
reclamacions i demandes contra el frau de llei a les contractacions 
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temporals/estructurals i interines i contra l’exclusió el personal 
interí de la Carrera Professional. 

Varem votar en contra de l’Acord plantejat per la Macromesa, atès 
que les principals propostes que presentem van ser desestimades. 
Tot i no compartir les mesures adoptades per la reducció de la 
temporalitat, hem organitzat cursos de preparació de la fase 
d’oposició dels processos d’estabilització per a tots els grups. 

Varem participar en la negociació de l’Acord de carrera 
professional de 2022, en la que varem presentar un vot particular 
per fer constar que, tot i què ha permès al personal interí accedir a 
la carrera professional, es fa en situació de desigualtat amb el 
personal de carrera, en limitar el reconeixement dels efectes 
econòmics a 2021. 

Varem participar en la negociació de l’Acord de carrera 
professional de 2022, en la que varem presentar un vot particular 
per fer constar que l’accés del personal interí a la carrera 
professional es fa en situació de desigualtat amb el personal de 
carrera, en limitar-se el reconeixement de els efectes econòmics a 
2021. 

 Hem actualitzat el catàleg de formació adreçat a l’afiliació, 
aconseguint l’homologació per l’EBAP i de la INAP de més de 1.100 
hores, i facilitant així la possibilitat d’accés a formació a distància i 
l’acompliment dels mèrits necessaris per la progressió en la carrera 
professional i la mobilitat dels empleats públics. 

 Hem presentat moltes altres propostes, entre d’altres: la 
reclamació del complement d’insularitat igual per a tots els 
empleats públics de la CAIB; la proposta d’adquisició de grau per 
superació de cursos; l’abonament del 100% de les despeses de les 
ulleres graduades per als empleats públics que treballin amb 
pantalles d’ordinador; o la implantació voluntària de la setmana 
laboral de 4 dies. 
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El nostre compromís és sòlid i 
actiu. Ara et toca a tu, fes la 

passa. 

 

Et convidem a sumar i donar 
suport amb el teu vot a aquesta 

iniciativa. 

 

Recorda, el proper 30 de 
març necessitarem el teu 

suport. 
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La nostra candidatura 

Volem presentar-te les persones que integren la candidatura d’USO-
CAIB per al període 2023/2027 i que comparteixen el nostre projecte 
comú, social i de futur. 

Presentem una llista paritària, representativa dels diferents col·lectius 
que formen part dels Serveis Generals de l’Administració de la CAIB. 
Una llista que podríem completar amb 27 companyes i companys 
més. 

La Secció Sindical USO-CAIB 
forma part de la Federació 
d’Empleats Públics de la Unió 
Sindical Obrera, una 
organització sindical 
independent dels partits polítics, 
govern, administracions 
públiques o altres institucions; 
una organització pluralista, amb 
profund respecte a les 
conviccions polítiques, 
filosòfiques, religioses, o d’una 
altra naturalesa, de la seva 
afiliació; una organització 
democràtica i autònoma. 

USO-CAIB ofereix unes formes 
honrades i serioses de fer 
sindicalisme independent i 
compromès amb el personal al 
servei de l’Administració de la 
CAIB, amb l’objectiu d’obtenir 
una major dignificació de la 
nostra professió. 

Des de la USO-CAIB treballem per defensar els teus drets, per 
mantenir-te informat, per proposar millores a l’Administració. El 
nostre únic interès ets tu. 

 

CANDIDATURA PRESENTADA PER LA 
UNIÓ SINDICAL OBRERA (USO) A LA 
JUNTA DE PERSONAL DE SERVEIS 

GENERALS 
 

CARLOS DE MATTOS FERNÁNDEZ 
YOLANDA GUARDIOLA GARCÍA 
JAVI MULET FERNÁNDEZ 
PATRI RAMIS PERELLÓ 
PEPE UCENDO HERNÁNDEZ 
SILVIA GONZÁLEZ JURADO 
TONI PASCUAL GARCÍA 
MARGA AMENGUAL TORMO 
MANU GARCÍA NADAL 
M.ª MAGDALENA CALDENTEY SALOM 
ISRAEL VALLVEY GIMÉNEZ 
PILAR ALAÑÓN RIBAS 
JUANJO GARCÍA PARADELA 
JULIA RUBÍ TOMÁS 
TOMEU PASCUAL FUENTES 
ISABEL MASCARÓ STEINWENDER 
ERNESTO SANTIESTEBAN CORRAL 
MARILENA SITJAR MUÑOZ 
MIGUEL ÁNGEL LOZANO ÚBEDA 
AMOR MARTÍNEZ SAMBLÁS 
JOAN FRANCESC BENNÀSSAR CARRIÓ 
JULIA LÓPEZ MORENO 
ARCADIO NAVARRO GÓMEZ 
PILAR CUARTERO GARÍ 
RAFEL BESTARD CRESPÍ 
ELENA TENORIO MESEGUER 
SERGIO PERICÀS LLOMPART 
ÀGUEDA ROSSELLÓ FERRER 
PEDRO JUAN RUÍZ SÁNCHEZ 
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Principals propostes 2023/2027 

 

La USO-CAIB es compromet a treballar per aconseguir la igualtat entre 
tots els empleats públics, mitjançant una aposta ferma per la defensa 
dels interessos econòmics, socials, sindicals i professionals dels 
treballadors pertanyents als serveis generals de la CAIB, i la recuperació 
del prestigi professional davant la ciutadania. 

Les principals línies d’actuació previstes per als propers anys són: 

 Negociar amb l’Administració de la CAIB la millora de les condicions 
de treball del personal al seu servei. 

 Promoure les convocatòries de carrera professional, concurs de 
trasllats, promoció interna temporal, oposicions i promoció interna. 

 La millora de les retribucions de la CAIB, especialment amb 
l’equiparació de les indemnitzacions per residència amb les de 
Canàries. 

 Impulsar l’aplicació real i efectiva del Teletreball. 

 Fomentar l’elaboració i actualització de la normativa de funció 
pública de la CAIB. 

Des de USO-CAIB garantim un comportament ètic i l’ús raonable de 
qualsevol recurs i mitjà de representació del personal, principalment pel 
que fa a les hores sindicals, i assumim un compromís de transparència 
en la publicació del seguiment del compliment dels acords i de la 
presentació de propostes per assolir-los. 
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Retribucions 

 

 Proposarem la revisió periòdica de la relació de llocs de treball i 
dels complements d’atenció al públic, per assegurar que els 
empleats públics que assumeixen aquesta responsabilitat cobrin 
aquest complement. 

 Impulsarem que es compensi la pèrdua de poder adquisitiu dels 
darrers anys mitjançant una actualització de les retribucions, dels 
complements específics i dels imports de la carrera professional. 

 Sol·licitarem que s’equiparin les retribucions de la CAIB amb les 
retribucions de la resta d’administracions de les Illes Balears, prenent 
com referència les funcions desenvolupades. 

 Traslladarem a la CAIB la proposta presentada a nivell estatal perquè 
les retribucions bàsiques no estiguin per sota del salari mínim 
interprofessional, que entenem com una discriminació salarial en 
relació amb els treballadors de l’empresa privada i que té 
repercussions negatives en el càlcul de moltes percepcions en 
diferents situacions administratives. 

 Impulsarem que s’ampliïn els supòsits de reconeixement d’hores 
extraordinàries. 

 Continuarem reclamant que s’equiparin les indemnitzacions per 
residència amb les corresponents a les Illes Canàries. 

 Seguirem sol·licitant que s’igualin les quantitats dels triennis, 
dietes i complement de residència a tots els cossos, prenent com a 
referència els imports del subgrup A1. 

 Continuarem demandant la recuperació del 5% del salari 
descomptat en 2010. 
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Teletreball 

 

 Vigilarem el desenvolupament del nou decret de teletreball i 
impulsarem les actualitzacions necessàries per la seva millora, en 
especial als requisits que s’estableixen per a la concessió del 
teletreball i les seves pròrrogues, així com l’equipament i l’adopció de 
mesures per la protecció de dades i la prevenció de riscs. 

 Proposarem que la configuració de prestació de serveis mitjançant la 
fórmula de teletreball com un sistema voluntari,  obert i permanent. 

 Impulsarem l’actualització constant de la RLT per indicar aquelles 
que són susceptibles de teletreball 

 Vetllarem per a què s’implantin mesures de compensació 
econòmica o altres tipus de compensacions i beneficis per als llocs 
de treball que no siguin susceptibles de realitzar-se en règim de 
teletreball. 
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Carrera  professional 

 

 Proposarem la configuració de la carrera en un sistema de carrera 
obert i permanent, d’acord amb uns requisits de formació i 
avaluació assequibles i homogenis per al conjunt d’empleats 
públics. 

 Reclamarem les convocatòries anuals de carrera professional fins 
que s’adopti el sistema obert i permanent. 

 Demanarem l’aprovació d’un Decret que reguli i desenvolupi la 
carrera professional del personal, en substitució de l’actual sistema 
d’Acords del Consell de Govern. 

 Impulsarem que es convoquin processos extraordinaris 
d’actualització de nivell de carrera professional, tant per permetre 
l’accés als col·lectius que encara no ho gaudeixen com per 
compensar el retràs en les convocatòries ordinàries. 

 Promourem l’actualització de les quanties del complement de 
carrera professional corresponents a cada nivell, per incrementar-les, 
al manco, en la part corresponent a les minoracions que estableix la 
Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per a 
la reducció del dèficit públic (5%). 
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Promoció i mobilitat 

 

 Reclamarem l’aplicació del nomenament provisional per millora 
d’ocupació (promoció interna temporal), atenent a la titulació 
d’aquells empleats públics que disposen de titulacions superiors i 
treballen actualment en llocs d’inferior categoria a la seva preparació 
i qualificació. 

 Activarem la transformació de la promoció interna d’un sistema 
d’oposició a un altre basat en els esforços professionals, la carrera i la 
formació, amb una periodicitat de convocatòria anual. 

 Impulsarem la convocatòria quadrimestral, els mesos de febrer, 
juny i octubre, del concurs obert i permanent. 

 Continuarem reclamant que l’EBAP assumeixi la preparació de 
temaris i accions formatives per a preparar les proves de promoció 
interna. 

 Sol·licitarem que les convocatòries de promoció interna prevegin que 
les persones que no superin el procés selectiu s’incloguin a borses de 
personal funcionari interí. 

 Fomentarem que la promoció interna es convoqui separada de la 
del torn lliure, per permetre als les aspirants tenir l’oportunitat de, si 
no superen els exercicis de la promoció interna, presentar-se per al 
torn lliure. 

 Promourem l’adquisició d’un grau personal superior al que es 
posseeix mitjançant la superació de cursos d’abast general per a 
tots els empleats públics interessats, i que hauran de ser ofertats 
preferentment en la modalitat on-line o a distancia. 

 Demanarem la reclassificació dels auxiliars administratius, subgrup 
C2, a Administratius subgrup C1, en funció del treball exercit, dels 
coneixements demostrats i l’experiència adquirida. 
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Personal interí 

 

 Reclamarem l’ampliació del reconeixement dels efectes 
econòmics de la carrera professional del personal funcionari interí, al 
moment de la seva implantació, en idèntiques condicions que el 
personal funcionari de carrera. 

 Impulsarem la regulació d’un estatut del personal interí, on en el 
qual s’especifiqui el règim jurídic a aplicar i els drets i deures que li 
corresponen, i el desenvolupament dels supòsits que donen dret a 
indemnització per cessament.  

 Fomentarem la revisió de l’aplicació del contingut de la Directiva 
1999/70/CE als drets i deures que li corresponen al personal interí, 
per aplicar-los en iguals condicions que al personal funcionari de 
carrera (tipus específics d’excedència amb reserva del lloc de treball; 
serveis especials; grau personal; fons social; entre d’altres). 

  



 

Fes la passa amb la USO 

 usocaib@gmail.com 
 C/ Roser 1, bajos 
 Telf. 971754448 17/28 

 

Fons socia l 

 

 Reclamarem l’actualització del Decret 135/1995, de 12 de setembre, 
del Fons Social, tant per revisar i ampliar els supòsits que generen 
drets, com els imports corresponents. 

 Impulsarem que s’implementi la progressivitat dels ajuts del fons 
social en funció de la renda, inversament proporcional als ingressos 
del treballador. 
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Permisos 

 

 Impulsarem que els dies d’assumptes propis es puguin gaudir també 
en trams parcials, en lloc de únicament per dies complets. 

 Sol·licitarem la recuperació de la compensació per incapacitat 
temporal, des del primer dia de la baixa, independentment del 
temps que aquesta duri. 

 Impulsarem la reducció de la jornada laboral, o l’adaptació a la 
mateixa, encaminada a promoure o fomentar la compatibilitat 
laboral del personal al servei d’aquesta administració, per a l’execució 
de projectes o activitats de voluntariat. 

 Activarem l’elaboració d’un catàleg de llocs adaptats i de Segona 
Activitat, així com el desenvolupament i posada en marxa del 
procediment i els seus Protocols. 
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Jornada i horari 

 

 Promourem la flexibilització de la jornada als mesos d’estiu, 
recuperable al llarg de l’any, d’acord amb els interessos del 
treballador i les necessitats del servei. 

 Impulsarem la reducció de l’horari en època nadalenca i setmana 
santa, coincidint amb les vacances escolars, a efectes de facilitar la 
conciliació familiar i laboral. 

 Proposarem la implantació de la jornada laboral voluntària de 4 
dies a la setmana, amb una reducció de jornada setmanal, almenys , 
del mateix 10% que l’Estat promou al sector privat, per a la millora de 
la productivitat i eficiència en els serveis públics. 

 Activarem l’adaptació progressiva a la jornada de treball per a 
empleats públics que reincorporen al servei actiu després de 
finalitzar tractaments de radioteràpia, quimioteràpia, o d’altres 
tractaments d’especial gravetat de malalties físiques o psíquiques, 
prioritzant la prestació de serveis mitjançant teletreball. 

 Proposarem l’ampliació del tram d’horari flexible de la jornada, per 
poder iniciar-la a les 6:30 hores, per millorar la conciliació. 

 Sol·licitarem la reducció d’una hora de la jornada diària als 
empleats públics majors de 55 anys, com ja té el personal docent de 
la Conselleria d’Educació, i que partir dels 60 anys la reducció de la 
jornada tingui una bonificació del 10% i es pugui gaudir per dies 
complets. 

 Promourem l’aplicació de la jubilació anticipada voluntària als 60 
anys de tots els empleats públics, amb 35 anys cotitzats. 

 Impulsarem l’aplicació de la jubilació parcial i flexible per a tots els 
empleats públics majors de 63 anys que hagin cotitzat 35, en les 
condicions que estableix la Seguretat Social. 
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Formació 

 

 Proposarem la unificació dels criteris per determinar els mèrits dels 
processos de concursos de trasllats, carrera professional, oposicions i 
promoció interna (nombre d’hores, homologacions, vigència, ...). 

 Demanarem que l’EBAP desenvolupi programes formatius 
específics per a la carrera professional, els concursos de trasllats i la 
promoció interna. 

 Proposarem que l’EBAP dissenyi itineraris per al compliment de 
l’avaluació dels resultats per a la progressió en la carrera 
professional; i que convoqui sessions de reciclatge de la formació 
impartida sobre l’avaluació 360º. 

 Reclamarem que l’EBAP estableixi una garantia d’admissió d’un 
mínim de cursos per treballador/any, que representin, al manco, el 
número d’hores necessàries per progressar de nivell en la carrera 
professional. 

 Sol·licitarem la creació d’un programa de formació específica, 
certificada per l’EBAP, en administració electrònica, que ha 
d’incloure la previsió del seu reciclatge. 

 Sol·licitarem la impartició de cursos i tallers sobre llenguatge no 
sexista. 

 Continuarem reclamant l’ampliació de cursos on-line dels plans de 
formació i l’ampliació dels programes d’autoaprenentatge de 
l’EBAP. 

 Proposarem noves accions formatives del nostre catàleg perquè 
siguin homologades per l’EBAP. 
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Selecció 

 

 Proposarem l’actualització de la redacció dels temaris 
d’oposicions, per actualitzar-los a proves tipus test, de manera que 
s’hi incorpori el detall dels continguts mínims exigibles per cada 
epígraf, i d’acord amb les funcions pròpies dels diferents cossos i 
escales. 

 Proposarem que l’Administració publiqui una bibliografia bàsica de 
la qual s’obtingui el contingut del temari. 

 Proposarem que l’EBAP assumeixi la confecció, redacció i 
desenvolupament de temaris dels diferents cossos i escales de 
l’administració, per homogeneïtzar el seu contingut i generar 
transparència per a la preparació de les proves. 

 Proposarem que l’Administració dicti instruccions per la redacció 
de les preguntes de les diferents proves de les convocatòries 
d’oposició i promoció interna, així com per al desenvolupament de 
les proves pràctiques. 

 Sol·licitarem la introducció de períodes avaluables de formació i 
pràctiques, així com l’experiència a institucions europees per a 
l’accés a la funció pública.  

 Continuarem reclamant l’aplicació de mesures per transformar el 
model d’accés a l’ocupació pública, passant a un model en què es 
redueixi el component memorístic, es valori l’experiència 
professional prèvia i es potenciï la resolució de casos pràctics. 

 Continuarem reclamant la convocatòria d’una oferta pública anual i 
l’establiment de l’obligatorietat de la realització d’ofertes 
d’ocupació pública cada dos anys, com a màxim. 
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Igualtat 

 

 Proposarem noves mesures d’igualtat i polítiques salarials per 
aconseguir la igualtat real, així com per disminuir la bretxa salarial i 
acabar amb la discriminació sexista. 

 Proposarem la revisió i ampliació de les mesures per la conciliació 
de la vida familiar, personal i laboral. 

 Impulsarem la igual participació en els processos de formació, tant 
a nivell quantitatiu pel que fa al nombre de cursos i hores de 
formació, com a nivell qualitatiu en relació als continguts dels cursos 
que reben. 

 Impulsarem l’anàlisi de les circumstàncies específiques de la salut 
de les dones i com afecta a la seva feina, i l’adopció d’eines de 
seguiment. 

 Impulsarem la constitució d’unitats d’igualtat a cada conselleria, i la 
posada a disposició de suport multidisciplinari en els casos 
d’activació dels protocols existents d’assetjament i violència. 

 Impulsarem el reforç del servei de seguiment de violència de gènere 
i assetjament i suport psicològic per a les víctimes. 
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Prevenció 

 

 Convidarem a l’Administració a la reordenació de mesures que 
tenen com a objectiu protegir la salut, la seguretat i el benestar dels 
seus empleats des de l’enfocament d’empresa saludable, que 
supera l’entorn físic on es desenvolupa la feina i incorpora la 
capacitat individual per mantenir la seva salut i qualitat de vida. 

 Impulsarem l’adopció de mesures de protecció del treball amb 
pantalles, com pot ser establir un temps de desconnexió que pot ser 
realitzar una altra tasca, limitant el temps d’exposició continuada. 

 Proposarem la revisió de les avaluacions de riscs laborals dels 
centres de treball cada 5 anys. 

 Sol·licitarem que la formació en matèria preventiva s’adapti a les 
necessitats formatives detectades i estigui ajustada als riscos de 
cada lloc de treball. 

 Vetllarem per a la millora de la vigilància de l’acompliment tant dels 
dictàmens mèdics/laborals com de les planificacions preventives 
derivades. 
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Sostenibilitat dels centres de treball 

 

 Promourem l’adopció de mesures de salut mediambiental laboral, 
de cara a la implantació del que estableix l’Agenda 2030, i fomentar 
la especialització de les i els delegats de prevenció en aquesta 
matèria. 

 Activarem l’aprovació d’un Pla de sostenibilitat per assegurar el 
compliment de les condicions ambientals necessàries als llocs de 
treball, on s’incorporin i adaptin actuacions sobre ergonomia 
ambiental (condicions físiques i ambientals al lloc de treball i anàlisi 
del ambient tèrmic, acústic, vibratori, lumínic i de qualitat de 
l’ambient interior), i la determinació de la petjada de carboni. 

 Impulsarem l’elaboració d’una guia amb orientacions 
metodològiques per al desenvolupament sostenible dels centres i 
llocs de treball. 

 Sol·licitarem la realització d’Ecoauditories als centres de treball, per a 
l’avaluació i la millora ambiental d’aquests. 

 Impulsarem la utilització de materials ecològics i respectuosos amb 
el medi ambient, així com la prohibició de la utilització de 
substàncies perilloses i la substitució d’altres no perjudicials. 

 Vetllarem per la integració de la sostenibilitat als programes 
formatius de l’EBAP, en especial en la transició ecològica i 
sostenibilitat dels centres de treball. 

 Sol·licitarem el disseny d’activitats, per part de l’EBAP, en contextos i 
temàtiques diversos, on els empleats públics apliquin les seves 
competències en la posada en marxa d’accions per a la 
transformació i la millora del seu entorn laboral. 
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Persones amb discapacitat 

 

 Sol·licitarem més facilitats a l’hora de prestar servei en la 
modalitat de teletreball a les persones amb discapacitat amb 
majors dificultats de mobilitat i/o desplaçament als llocs de treball. 

 Impulsarem l’eliminació de les barreres arquitectòniques, 
tecnològiques i cognitives que encara trobam a la nostra 
administració. 

 Vetllarem pel compliment de les quotes de reserva, del 5% i el 2%, 
als processos selectius i a la gestió de les borses. Com també, perquè 
es facin efectives les adaptacions al lloc de feina, per a les persones 
que ho requereixen, una vegada incorporades a la Funció Pública. 

 Impulsarem la promoció interna i la mobilitat de les persones amb 
discapacitat intel·lectual que integren la reserva del 2%. 
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Drets sindica ls i representació col·lectiva  

 

 Proposarem la publicació al portal de transparència d’informació 
sindical sobre resultats d’eleccions sindicals; membres dels òrgans 
de representació del personal; composició de les taules de 
negociació; nombre de persones alliberades, institucionals o per 
crèdit horari, amb identificació de l’organització sindical a què 
pertanyen, així com els costos que aquests alliberaments generen; i 
informació sobre el nombre d’hores sindicals utilitzades. 

 Insistirem en la necessitat d’actualitzar el Reglament de la MSSSGG, 
per garantir-ne la seguretat jurídica i la transparència del seu 
funcionament.  

 Convidarem a l’Administració a garantir la transparència i publicitat 
dels òrgans de negociació, publicant tota la documentació que 
sigui facilitada per l’Administració i les centrals sindicals. 
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Sense colors. 

 
Sense tendències. 

 
Només sindicalistes. 

 
Si creus en la 

independència, aquest és el 
teu sindicat. 

 
→ Independents.  De partits polítics, Govern, 

Administracions o altres institucions 
públiques o privades. 

→ Plura ls . Amb profund respecte a les 
conviccions polítiques, filosòfiques, 
religioses o d’una altra naturalesa dels seus 
afiliats. 

→ Organització Autònoma i Democràtica . 
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