


Ara fa una mica més de quatre anys, el nos-
tre sindicat, l’STEI INTERSINDICAL, no
va poder comptar amb el suport necessari
per estar present a les meses de negociació,
malgrat tenir representació, gràcies  a la
vostra confiança, a la Junta de Personal de
l’Ajuntament de Palma. L’alta abstenció
per les dates i un moviment de pressió al
Parc de Bombers ens privaren d’un grapat
de vots que esdevingueren definitius per
ser-hi. Per això, els quatre anys passats no
hem pogut treballar com hauríem volgut-
per a tot el personal funcionari d’aquesta
Administració.

La nova estructura implantada dins l’Ajun-
tament, com és ara la separació de Recur-
sos Humans en dos departaments
diferenciats, ha dificultat la feina sindical i
ha creat molt mal ambient entre el perso-
nal, tant administratiu com de Seguretat
Ciutadana. Tot i això, s’han desenvolupat
acords que duien la nostra firma des de
l’origen i des de la negociació.

SOM LA FORÇA
NECESSÀRIA
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FEINA FETA
Prova d’això és que els grans acords que s’han signat amb
l’Administració, fruit d’un intens treball de negociació sindical,
duen la firma de l’STEI INTERSINDICAL en tots els
fulls: 

• Pacte de condicions de treball del personal funcionari
de l’Ajuntament de Palma.

• Redistribució de les retribucions extraordinàries.

• Recuperació dels drets perduts en la crisi de 2013, ex-
cepte la jornada de 35 hores, amb totes les protes-
tes, manifestacions, pare Noel de negre, etc.

• Barem d’ajudes mèdiques.

• Ajudes socials.

• Flexibilització d’horaris.

• Còmput mensual de jornada.

Aquestes són mostres de la necessària presència de l’STEI
INTERSINDICAL al nostre Ajuntament, per arribar a
acords amb l’Administració, per millorar, en definitiva, les
condicions de treball de tots i cada un dels treballadors i les
treballadores.

Ara tornam a tenir la possibilitat que el camí es pugui refer
i que el personal funcionari de l’Ajuntament de Palma torni
tenir a qui recórrer per fer arribar a les meses de negociació
les seves veus, que ben segur defensarem amb la mateixa
dosi de professionalitat i intenció de pacte que ens caracte-
ritzen.
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A l’STEI INTERSINDICAL trobaràs:
1. Un sindicat amb més de 40 anys d’experiència en defensa de la classe tre-

balladora.
2. Una organització arrelada a les Illes, sobirana, sense directrius imposades

des de fora.
3. Una defensa ferma de les nostres senyes d’identitat com a poble.
4. Una eina de transformació social gràcies a la participació activa en mul-

titud de plataformes (feministes, mediambientals, lingüístiques, culturals
o de cooperació internacional).

5. Un sindicat solidari que impulsa projectes de cooperació a l’Amèrica llatina,
al nord d’Àfrica, etc.

6. Una alternativa sindical que ofereix participar en una comunitat que com-
parteix informació, coneixement i cultura.

DINS EL MÓN DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
1. Tenim representació a les principals administracions: Consell de Mallorca

i ajuntaments d’arreu de les tres illes.
2. Defensam els drets de les plantilles de bona part dels organismes autò-

noms i empreses públiques de corporacions locals: IMAS, EFMSA, IMEB,
patronats d’escoles d’infants, patronats de música, etc.

3. Representam una bona quantitat de treballadores i treballadors de di-
verses empreses concessionàries de serveis públics: SELSA, Jardins de
Ciutat, Arbres de Palma.

4. Tenim representació en entitats prestadores de serveis: Fundació Nat-
zaret, Fundació S’Estel, INTRESS Balears, Fundació per a Persones amb
Discapacitat de Menorca.

5. Gaudim d’una àmplia experiència negociadora en ajuntaments: Andratx,
sa Pobla, Selva, Llucmajor, Sineu, Marratxí, Felanitx, Artà, Capdepera,
Santa Maria i Alcúdia, entre d’altres.

6. Sempre oferim una atenció personalitzada en les diferents seus físiques
d’arreu del territori: Palma, Inca, Manacor, Eivissa i Ciutadella; i el que
és més important: ANAM AL TEU LLOC DE FEINA A PARLAR AMB
TU i atenem el teu problema, sense mirar qui ets.
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QUÈ VOLEM FER?
• Reclamar i exigir la unió dels dos departaments de Recursos

Humans implantats aquesta legislatura, i que hi hagi, això sí,
una representació específica de Recursos Humans dins Segu-
retat Ciutadana, per gestionar eficaçment totes les qüestions
que afecten el personal.

• Cooperar amb els diferents negociats de l’Ajuntament de
Palma per assolir una gestió correcta dels elements i dels tèc-
nics. Necessitam modernitzar el dia a dia,  tenir un suport in-
formàtic a l’alçada d’un ajuntament com el nostre, escanejar
documents, alleugerir arxius, optimitzar els espais. Tot això
es tradueix en millors condicions laborals -que donen com a re-
sultat una feina més àgil-, en una millor atenció a la ciutadania,
en qualitat laboral i en satisfacció en el lloc de feina.

• Facilitar formació per poder assolir els diferents nivells de la
carrera professional.

• Reclamar l’oferta pública d’ocupació i reduir la interinitat.

• Fomentar la promoció interna, la creació del grup B, unificar
els delineants amb els ajudants d’obra (mateixes funcions =
mateixes retribucions).

• Elaborar un estudi per a la reclassificació del cos d’ordenances.

• Millorar les prestacions i les ajudes mèdiques.
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POLICIA
• Manual de gestió i utilització de

mitjans policials.

• Procediment de jubilació antici-
pada, contractació de nous efec-
tius per renovar la plantilla.
Inclusió en la norma de l’antigui-
tat efectiva d’auxiliars de policia.

• Millora en la 2a activitat sense
destí a partir de 35 anys de ser-
vei, eliminant les edats.

• Impuls de la negociació en les con-
dicions de la Unitat Nocturna (for-
mació i millora econòmica).

• Formació efectiva per a tota la
plantilla, ajustada a l’especificitat
laboral.

BOMBERS
• Recuperació de les atribucions que

tenien els Bombers de Palma i que
han perdut amb el temps per
falta de respecte per part de
l’Administració, com ara: 

1. tala d’arbres

2. accidents

3. rescat a la mar i a la
muntanya

4. especialització

• Referèndum promogut entre el
personal bomber per demanar una
guàrdia més per a cada bomber,
de forma voluntària.

• Formació especial per poder aug-
mentar les seves atribucions
(submarinisme, salvament aquà-
tic, etc.)
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PERQUÈ T’ACOMPANYAM, PERQUÈ T’ESCOLTAM
PERQUÈ T’AJUDAM, PERQUÈ ET DEFENSAM

L’STEI T’ACOMPANYA. Sempre hi és quan el necessites. Sem-
pre és a la teva disposició per ajudar-te a resoldre les qüestions
que et preocupen o t’afecten de forma directa en qualsevol mo-
ment. Sempre has tingut i continuaràs tenint la nostra atenció.

L’STEI T’ESCOLTA. Fa que la teva veu se senti on es tracten
els temes que ens afecten, on es decideix el nostre present i el nos-
tre futur.

L’STEI T’AJUDA. Amb una atenció personalitzada i adaptada a
les teves necessitats. Pots tenir la persona més adequada al teu
costat, per assessorar-te i poder ajudar-te a resoldre el que sigui.

L’STEI ET DEFENSA. Et protegeix per mitjà del Servei Jurídic,
que vetla pels teus interessos i perquè els teus drets no es vegin
vulnerats, amb un assessorament amb garantia i que arriba on
faci falta.
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AQUESTES SÓN LES PERSONES QUE
ENCAPÇALEN LA NOSTRA LLISTA:

1. CATI CORTADA OBRADOR
2. FANY OBRADOR SANCHO
3. PAU MARTÍ ANTICH
4. MATIES CERDÀ MORAGUES
5. MONSERRAT MORALES CANO
6. JAUME CATANY ESCANDELL
7. INMACULADA SUAU LEÓN
8. ALEJANDRO MORALES ARJONA
9. JOANA MARTORELL RAMIS
10. RAFEL MAS SEGUÍ
11. MARIA ÀNGELS CARRIÓ MARTÍNEZ
12. JUAN JOSÉ ABADAL MARTÍNEZ
13. MIQUEL VIVES GRAS
14. Mª INMACULADA GALINDO MOLINA

20 de febrer

VOTA


