El passat 30 d’octubre vàrem signar un preacord de taules salarials els sindicats
representatius del sector i la patronal d’Educació Especial .Es va optar per aquest
sistema perquè no s’ha arribat encara a un acord en la Mesa de Funció Pública pel
que fa al sou del nostres companys, un fet que incideix directament en el sou del
personal docent que està inclòs en el concert educatiu dels nostres centres
Aquest preacord s’ha fet amb la intenció que les titularitats facin una provisió de fons
per al personal que en depèn directament; és a dir, el personal no concertat i el
personal d’administració i serveis.
Tan bon punt la Mesa de Funció Pública arribi a un acord i estableixi l’ increment per
al 2008 dels nostres companys de la pública, hem acordat que signarem les taules
definitives i les registrarem a Treball.
D’altra banda, pel que fa al personal tècnic inclòs en concert educatiu homologat amb
el personal laboral de la pública (fisioterapeutes de després del 98 i educadors)
l’augment serà de 4,5 %; tot i que aquest increment ja el cobren els nostres
companys de pública des del mes de maig el Departament no el farà efectiu fins que
no es regularitzin tots els salaris.
Els augments per al personal fora de concert seran els següents:
Personal docent no inclòs en concert educatiu: d’entrada només s’aplicarà el 2% a
compte que ja tenim el personal concertat, i el complement específic passarà a ser de
50 Euros
Personal tècnic no inclòs en concert educatiu: l’augment és del 4,5% (igual que el
personal laboral de la pública que ja l’està cobrant des del mes de maig), i també
se’ls augmentarà el complement específic, que passarà a ser de 50€.
Personal d’administració serveis: el 4,3%, en salari base i antiguitat.
Aprofitem per informar-vos que estem mantenint reunions periòdiques amb el
Departament en les quals intentem aconseguir la màxima informació sobre com està
anant la reestructuració del nostre sector, ja que el document de reestructuració de
l’educació especial finalment no va ser signat pels sindicats, però sí per la patronal i
el Departament.
Ja us anirem informant al respecte .

