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Carta convocatòria del 12è Congrés de la Federació de PP i JJ de CCOO de 
Catalunya 

La Federació de PP i JJ de CCOO de Catalunya convoca la celebració del seu 12è 
Congrés a Catalunya, i el seu Consell acorda la redacció d’aquesta carta de 
convocatòria.

El procés es desenvoluparà d'acord amb les normes establertes per la CS de CCOO i 
la CS de la CONC, així com les que s'estableixin en la Federació Estatal de PP i JJ de 
CCOO. 

Ens agradaria poder situar-vos en els reptes i compromisos que, com a Federació de 
PP i JJ a Catalunya, volem assolir, i per això cal situar-nos en la situació actual. 

Després de superar amb moltes dificultats els efectes de la darrera crisi, i quan 
començàvem a veure una millora econòmica i social amb la  conformació d’un govern 
progressista a Espanya, una nova crisi, en aquest cas sanitària, ens ha tornat a situar 
en un escenari complex pel que fa a la recuperació econòmica i social, atesa la 
paralització dels processos productius no essencials.

Es preveu una nova realitat, amb l’increment de l’atur, el tancament d’empreses, i 
aquesta situació ens ha portat a una manca de recursos econòmics i pressupostaris 
per fer front a les necessitats de la ciutadania per reduir la situació de pobresa, que 
afecta en major mesura la infància; hores d’ara, sovint disposar d'una feina no és 
garantia de superar la pobresa, i apareix en la nostra societat el que s’anomena 
treballadors i treballadores pobres, i en conseqüència  s'han incrementat les llars on 
les famílies estan en situació de pobresa crònica. La implantació de l’Ingreso Mínimo 
Vital (IMV), la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), i l’increment del SMI, podran 
pal·liar part d’aquestes realitats, però serà del tot insuficient.

L’actual situació de la Pandèmia-COVID 19 ha posat de manifest la fragilitat i la 
insuficiència de recursos sanitaris, d’atenció i protecció a la gent  gran, tant als seus 
domicilis, com a centres residencials, i bona part d’aquesta situació ha estat provocada 
per anys de retallades i privatitzacions.  Hem viscut una situació dramàtica, on les  
morts superen les 10.000 a Catalunya i les 23.000 a l’Estat, essent la gent gran el 
sector més afectat.

Seguim esperant les anunciades reformes dels aspectes més lesius de les reformes 
laborals, els acords de la Comissió parlamentària dels Pactos de Toledo, que 
proporcionin suficiència i sostenibilitat al Sistema públic de pensions i garanteixin 
l’increment de les pensions amb la referència de l’IPC i, a més, es dignifiquin les 
quanties de les prestacions econòmiques no contributives. 

Les expectatives dipositades en la Llei d’autonomia personal i atenció a la 
dependència segueixen parcialment frustrades per les retallades pressupostàries i la 
modificació legislativa de juliol de 2012 de la llei. Tot això provoca: una reducció en les 
prestacions econòmiques del 15%, una reducció de la prestació mínima garantida per 
l'Administració general de l'Estat en un 13%, la reducció de les hores d'atenció en 
l'ajuda domiciliària; a aquestes reduccions i a les llistes d’espera hem d’afegir que pel 
copagament es continua tenint en consideració el patrimoni de la persona afectada, i 
que seguim sense increment a l’IRSC, que ha perdut un 15% per la manca 
d’actualització dels darrers deu anys.
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Les persones grans hem vist com s'ha deteriorat el nostre Sistema Públic Sanitari amb 
l'increment de les llistes d'espera. L’increment en Sanitat (908 M€), aprovat als 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2020, és un primer pas però insuficient per  
recuperar els més de 10.000 M€ acumulats de retallades, en cas d’haver-se mantingut 
el pressupost de l’any 2010 

Seguirem exigint la derogació del copagament farmacèutic, el control públic dels preus 
dels medicaments destinats a patologies menors, la reobertura  de places en els 
hospitals públics, l’optimització dels recursos tècnics existents, recuperant la realització 
de proves diagnòstiques a centres públics, i l’elaboració d’un programa de   
desprivatització dels serveis sanitaris.

Així com també demanarem garantia de la suficiència en les cures pal·liatives, dret a 
una mort  digna en llibertat (eutanàsia), garantir que es respecti el testament vital de 
las persones que l’han fet i la suficiència dels centres socio-sanitaris en la darrera fase 
de la vida

Segueixen sense solució les problemàtiques dels desnonaments, la manca de 
polítiques públiques d'habitatge, una nova Llei hipotecària encara insuficient, i 
l’increment abusiu dels lloguers, que segueixen provocant que milers de famílies 
perdin el seu habitatge i/o es trobin sense solució habitacional. 

Un problema que continua latent és la situació de dèficit de la Seguretat Social. 
Apostem perquè la Comissió Parlamentària dels Pactes de Toledo assoleixi acords 
socials que permetin la suficiència i la sostenibilitat del Sistema públic de pensions. El 
sistema de pensions és sostenible, i el deteriorament no està produït per la despesa 
excessiva; som dels països  de la UE-15 que menys gastem, respecte del nostre PIB. 
El Sistema públic de pensions és un pilar bàsic de l’Estat del benestar, i no permetrem 
que sigui desmantellat, i redoblarem els nostres esforços per garantir la seva 
continuïtat.

Un problema del qual ningú no parla és la situació dels referents econòmics per 
accedir a les polítiques socials i aplicar-les: l'Indicador Públic de Renda d'Efectes 
Múltiples (IPREM) a Espanya, durant els darrers 10 anys, només l’any 2017 ha tingut 
un increment de l’1%, i l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) 
continua congelat des de l'any 2010, provocant una devaluació del total de les 
polítiques socials i l’enduriment de l'accés a aquestes. 

Per tot això reclamem: 

*La presa d’acords socials urgents en el  si del Pacto de Toledo. 

*L’adequació a una realitat laboral més justa dels continguts més lesius de les 
reformes laborals imposades. 

*La derogació de la reforma del Sistema de pensions imposada, que contempla el 
Factor de sostenibilitat i l'Índex de revaloració de les pensions.

*Que les polítiques actives d'ocupació siguin finançades des de la fiscalitat general, i 
no mitjançant reduccions en les cotitzacions socials. 
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*El manteniment de la sanitat pública i universal. Que aquesta sigui finançada amb 
impostos i eliminant qualsevol tipus de copagament; increment del seu pressupost per 
adequar-lo a la variació produïda des de l’any  2010, tant en nombre de població com 
en el de centres i professionals destinats; eliminació gradual de les llistes d'espera; 
planificar la recuperació dels serveis externalitzats; posada en funcionament de totes 
les places d'hospitals públics tancades; i supressió del copagament farmacèutic. 

*En autonomia personal i atenció a la dependència: recuperació dels nivells de 
prestacions econòmiques existents l'any 2010; recuperació de la intensitat de l'ajuda 
domiciliària; recuperació de la quantia de la prestació mínima garantida per 
l'Administració general de l'Estat; eliminació del copagament i de la consideració del 
patrimoni en el copagament; reduir el temps entre el lliurament de la sol·licitud i rebre 
les prestacions; eliminar les llistes d'espera per assolir l’avaluació de grau i el posterior 
PIA.

*Increment cada any amb l'IPC dels referents econòmics per accedir a les polítiques 
socials i aplicar-les: l'IPREM a Espanya i l'IRSC a Catalunya; recuperació del poder 
perdut en aquests darrers anys.

*Adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments i que aquests no es 
puguin produir sense alternativa habitacional; activar polítiques públiques d'habitatge; 
creació d'habitatges amb serveis destinats a persones grans i a joves; emprendre una 
política pública de rehabilitació d'habitatges. 

Totes aquestes propostes específiques del nostre àmbit quedaran  especificades en 
els documents de ponència del 12è Congrés de PP i JJ de CCOO. La resta de 
reivindicacions  laborals i socials generals quedaran especificades en els documents 
de ponències dels 12è Congrés de la CONC i de la Confederació.

Esperem la vostra participació activa en els processos congressuals i les vostres 
aportacions per enriquir els continguts dels documents de ponències.


