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Benvolgut company, benvolguda companya,

SALARI, OCUPACIÓ I DRETS
DERECHOS

Ens adreçam a tu per presentar-te la nostra candidatura per a les
pròximes eleccions a la Junta de PAS de la nostra universitat, la UIB.
Aquestes votacions se celebraran el proper dia 19 de març.
La nostra intenció és aconseguir tot un seguit de reivindicacions que
entenem que són molt importants per als treballadors del col·lectiu PAS
de la Universitat de les Illes Balears. A continuació, us les exposam
estructurades entorn de cinc grans blocs: millores laborals; millores
normatives; Programa d’Intercanvi d’Allotjaments Universitaris del PAS;
millores per al Pla d’Acció Social i millores en formació.

El PAS, sempre endavant: cap PAS enrere!

VOTA

Millores laborals
1. Reclamar la jornada laboral de 35 hores setmanals de què gaudíem abans.
2. Impulsar la creació d’una comissió de treball que faci un estudi exhaustiu de
les diferències salarials dels funcionaris de la UIB respecte de les d’altres
Administracions Públiques.
3. Negociar la regularització del personal del Capítol VI que fa feines de
caràcter clarament estructural.
4. Lluitar perquè els interins puguin cobrar la carrera professional.
5. Establir criteris de transparència en la concessió de gratificacions.
6. Valoració dels rics psicosocials dels diferents serveis de la UIB;
L’actualització i millora del Pla d’actuació de riscs psicosocials de la UIB.
7. Agilitar la cobertura de llocs de treball en els serveis que es trobin afectats
per baixes, absències, etc., especialment les que afectin el torn d'horabaixa.
Reorganitzar serveis (Estudi de les necessitats reals dels diferents serveis).
8. Recuperar la flexibilitat a l’hora de gaudir dels dies de vacances.
9. Proposta de nivells mínims C2-18, C1-20, A2-24 i A1-26 per equiparar-los
amb el PDI.
Millores normatives
1. Modificar la normativa que permet contractar personal a través del SOIB per
ocupar llocs de treball que no estiguin a l’RPT .
2. Promocionar per mèrits en la pròpia plaça mitjançant plans de formació
específics.
3. Elaborar un catàleg de funcions actualitzat, concret, amb una justificació
adequada de les tasques a realitzar.
4. Actualitzar l’acord normatiu de permisos i llicències.
5. Revisar i estructurar el catàleg de llocs de treball per adequar els
coneixements i capacitats requerides als llocs de treball.
6. Revisar la normativa de la borsa d’interins i dels Capítol VI.

Programa d’Intercanvi d’Allotjaments Universitaris del PAS
1. Incrementar les places d’allotjament per poder disposar de més marge a
l’hora de negociar amb altres Universitats.
2. Obrir la possibilitat de crear un programa d’intercanvi europeu (cal que
disposem d’una borsa de residències europees).
Millores del Pla d’Acció Social
1. Actualitzar els imports d’Acció Social perquè estiguin més ajustats a la
realitat dels preus de mercat i a l’aplicació del criteri d’equitat.
2. Establir una ajuda mensual pel fet de tenir fills menors de 18 anys com
gaudeixen els empleats públics d’altres Administracions.
3. Establir una ajuda mensual per atendre familiars amb discapacitats, tal com
ja passa en altres administracions públiques.
4. Recuperar les ajudes per a les matrícules universitàries dels fills.
5. Rebre ajudes per al material escolar dels fills.
Millores en Formació
1. Negociar un sistema d’actualització de l’expedient de cada empleat públic.
2. Revisar els criteris d’adjudicació de cursos del Pla de Formació on-line, per
donar prioritat al personal de les seus de Menorca i Eivissa.
3. Negociar que les estades de formació computin en el barem de cursos de
formació i no només com a hores de treball.
4. Posar a l’abast dels aspirants a un procés selectiu, una baremació dels
certificats inclosos en el full de serveis.
Els companys d’UGT volem aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a
tots els membres de la Junta de PAS per l’esforç i la feina en totes les
negociacions i reunions que feim. No són poques les coses per les quals hem
lluitat durant aquests darrers quatre anys, i arribats a aquest punt podem dir
amb orgull que n’hem aconseguides moltes. Però no volem enumerar aquí
totes les millores que hem obtingut, perquè ara el més important per a
nosaltres és posar totes les nostres energies en el que encara ens queda per
atènyer. Per això, per la feinada que ens queda per fer... necessitam el teu
vot, te’l demanam!!!

ESTATUT DEL PDI I PROMOCIÓ
RACIONALITZACIÓ
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