
L a disposició transitòria segona de la loe (Llei Orgànica 2 / 2006 de
3 de maig d'Educació) va establir, en l'apartat 1, un sistema
transitori de jubilació anticipada, voluntària, incentivada

i gratificada, que havia d'estar vigent fins a l'any 2011, quan acabarà el
seu període d'implantació. La mateixa disposició transitòria segona, en el
punt 8, estableix amb caràcter preceptiu, que "abans de la finalització del
període d'implantació d'aquesta llei... el govern, amb consulta prèvia a les
comunitats autònomes, procedirà a la revisió del temps referit al règim
de jubilació voluntària, així com els requisits exigits". Així mateix, l'ebep
(Llei 7 / 2007 de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic) en
l'article 67.2, segon paràgraf, diu: "Per llei de les Corts Generals, amb
caràcter excepcional i en el marc de la planificació dels recursos humans,
es podran establir condicions especials de les jubilacions voluntària
i parcial."
Entre les propostes per a un Pacte Social i Polític per l'Educació, el

ministre inclou l'objectiu titulat "Professorat. Reconeixement
professional i social del docent", on cal incloure la pròrroga de la
jubilació anticipada incentivada com una de les mesures més importants
per a aquest reconeixement.
En aquest context, les organitzacions sindicals que signen aquest

document, volen manifestar:
Al Ministeri d'Educació la voluntat d'arribar a una entesa que done

satisfacció a aquesta reivindicació, que consideren irrenunciable per a
arribar a qualsevol principi d'acord.

Al professorat de l'Ensenyament Públic la necessitat del seu
compromís amb les accions que, de comú acord, aquestes organitzacions
proposen, a fi de poder assolir l'objectiu marcat: la pròrroga de la
jubilació voluntària incentivada, coneguda com a jubilació loe.
Per això, exigeixen l'obertura immediata de negociacions en la Mesa

Estatal Sectorial d'Educació per arribar a un acord per a la pròrroga de la
jubilació loe, i animen el professorat perquè participe en les accions
unitàries que es proposen.
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