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PER LA JUBILACIÓ PARCIAL
AMB CONTRACTE
DE RELLEU

Un dret irrenunciable
La jubilació parcial era un dret del personal funcionari reconegut en
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic des de la seua entrada en vigor el
2007, el desplegament de la qual estava previst en el termini d'un any
en la Llei 40/2007. Així i tot, mai es va desplegar ni es feu efectiva per
falta d'habilitació a través de la legislació de la Seguretat Social. L’any
2012, el Govern va modificar l'EBEP i va eliminar qualsevol possibilitat
de desplegament.
Ara és el moment de recuperar tots els drets retallats en l'última
dècada, en especial la jubilació parcial amb nomenament (contracte)
de relleu per al personal funcionari.

Què és la jubilació parcial amb
nomenament de relleu?
És un model que possibilita la jubilació progressiva i voluntària des
dels dos anys abans de l'edat de jubilació a què es té dret, sense una
desconnexió brusca de l'activitat, a més de permetre la
transferència de coneixements i l’experiència a una altra persona
abans de la jubilació total.
Genera ocupació estable a través de la figura de treballador/a
rellevista. El nou treballador o treballadora rep els coneixements de
la persona que relleva.
Propicia la continuïtat del servei i el rejoveniment de les plantilles.
Se’n pot gaudir a través de fórmules que permeten l'acumulació de
jornada, amb un pacte previ amb l'administració corresponent.

Suposa la percepció de la pensió, compatibilitzada amb el salari en
els percentatges que hi corresponguen, sense pèrdua dinerària, ja
que s’hi recalcula en complir l'edat legal d'accés.

Què hem fet des d’UGT?
Fa molts anys que en reivindiquem la implementació per al personal
funcionari en la Mesa General de les Administracions Públiques,
àmbit de negociació competent per a la modificació del TREBEP i la
Llei General de la Seguretat Social.
Després de l'Acord aconseguit amb el Govern, firmat per UGT
Serveis Públics, començarem a negociar-ne la inclusió en la legislació de funció pública.

Què hi farem?
UGT, com a sindicat més representatiu, està legitimat per a negociar
aquest procés, a diferència d'uns altres sindicats no presents en la
Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques de
l'Estat ni en el Pacte de Toledo.
Continuarem insistint al Govern, per totes les vies al nostre abast,
perquè, una vegada s’hi incloga el dret en el TREBEP, inste les
modificacions legislatives necessàries per a fer-la efectiva en la Llei
General de la Seguretat Social.
Iniciem una CAMPANYA DE RECOLLIDA DE FIRMES de forma
presencial en els centres de treball o en línia per a fer-les arribar als
Ministeris d'Hisenda i Administració Pública i d'Inclusió, Seguretat
Social i Migracions a través de la nostra Federació estatal.
PARTICIPA-HI!

