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PROPOSTA DE REDUCCIÓ JORNADA  I  ATENCIÓ DIRECTA  

PER  A  EDUCADORS/ES SOCIALS           (mentre no s’implementi la 2ona activitat) 

 
Davant l’alt nivell d’envelliment de la plantilla, havent de prendre mesures segons l’avaluació de 
riscos d’aquest col·lectiu, la Secció Sindical de CCOO, en coherència amb la línia de les 
propostes ja presentades el 25.01.2019 per CCOO al Grup de Treball del a Mesa General, 
d’una reducció de jornada per a tot el personal de la Generalitat, creiem que cal prioritzar 
segons quins col·lectius sense reducció de les retribucions. Aquest fet és bàsic ja que, les 
actuals possibilitats de reduccions porten, massa vegades a que la persona hagi de triar entre 
la protecció de la seva salut i poder adquisitiu. Entre aquests, estarien els/les educadors/es 
socials de centres de la DGAIA i CSSB. 

Podria ser una mesura transitòria mentre no s’implementés la 2ona activitat, ja que 
aquesta es va dilatant en el temps i el problema de l’envelliment d’aquest col·lectiu s’agreuja 
exponencialment. 

L’actual situació de pandèmia, no ha fet més que posar encara més de relleu la necessitat que, 
a partir de certa edat, la prestació de serveis hagi d’anar disminuint, sobretot pel que fa a 
atenció directa. 

Aquesta reducció de jornada, naturalment, haurà de venir acompanyada de la corresponent 
contractació/nomenament del personal que hagi de substituir la jornada que deixa de fer la 
persona titular. A més, permetria tant el prestar un servei més eficient i una rendibilització de la 
seva experiència com una vertadera protecció de la salut sense haver de veure minvades les 
seves retribucions, i una presumible disminució de les IT/AT, al mateix temps. 

 

La Proposta d’escalat seria la següent: 

Dels 55 als 57:   Reducció del 5% de jornada  /  o reduir 10% atenció directa 

Dels 58 als 60: Reducció del 10% de jornada  / o reduir 5% de jornada i 15% d’atenció directa 

Dels 61als 63: Reducció de 30% de jornada / o reduir 20% de jornada i el 20% d’atenció directa 

64 o més: Reducció del 40% de jornada / o reduir 33% de jornada i el 33% d’atenció directa 
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