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MANTENIM CONTACTE 

www.ccoo.cat/pensionistes

Companyes i companys,
La Federació de PPJJ, fa difusió de les seves 
activitats i envia informació d’utilitat al con-
junt de la seva afiliació, mitjançant correu 
electrònic (e-mail). 
Per mantenir aquest vincle necessitem dis-
posar del teu e-mail actualitzat i el número 
del teu mòbil (si disposes).

Podeu fer-nos arribar les vostres dades a 
l’adreça:

fjubil1@ccoo.cat

També trucant per telèfon al: 
934 812 769

 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h, per faci-
litar les vostres dades de contacte.

MANTENGAMOS CONTACTO 

www.ccoo.cat/pensionistes

Compañeras y compañeros,
La Federación de PPJJ, realiza difusión 
de sus actividades y envia información de 
interés, al conjunto de su afiliación, por 
medio del correo electrónico (e-mail).
Para mantener este vinculo necesitamos 
disponer de tu e-mail actualizado, así 
como de tu número de teléfono movil (si 
dispones)

Podeis enviarnos vuestros datos a la 
dirección:

fjubil1@ccoo.cat

También podeis llamar por teléfono al:
934 812 769

De lunes a viernes de 10 a 14h, para faci-
litar vuestros datos de contacto.
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Carta convocatòria 11 congrés

La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO 
de Catalunya convoca la celebració del seu 11è 
Congrés a Catalunya.

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 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 a això cal situar-nos 
en la realitat.

Portem vuit anys de crisi econòmica i social 
a Catalunya i Espanya; en aquest període de 
temps s'ha produït un increment de la pobresa 
i la desigualtat, com ho posen de manifest tots 
els informes elaborats per Creu Roja, Càritas i 
altres organismes, i el més preocupant és que la 
pobresa està afectant en major mesura la infàn-
cia, i que disposar d'una feina no és garantia per 
sortir-ne; s'han incrementat les llars amb tots els 
seus actius en atur, increment dels que no tenen 
ingressos, increment de les famílies en situació 
de pobresa crònica, etc.

Les mesures que s'han anat adoptant per sortir 
de la crisi i reduir el dèficit públic estan demos-
trant no ser vàlides. Només n'hi ha prou amb 
comparar algunes xifres: les hores setmanals 
treballades en el 4t. trimestre del 2011 van ser 
597.404.200, i en el 1r. trimestre de 2016 van ser 
592.695.900, un diferencial de 4.708.300 hores 
menys de treball. Si comparem els treballadors 
ocupats en els mateixos períodes de temps, han 
disminuït en 58.800 i la població activa ha dismi-
nuït en 556.600 com a conseqüència dels treba-
lladors immigrants que han marxat als seus paï-
sos d'origen i els treballadors, fonamentalment 
joves preparats, que s'han vist obligats a marxar 
per no trobar sortida.

Les dues reformes laborals imposades, sobretot 
l'última, han provocat una disminució genera-
litzada dels salaris, un abaratiment de l'acomia-
dament, un increment de la precarietat laboral, 
una acceleració en la destrucció d'ocupació i un 
desequilibri en el marc de les relacions laborals a 
favor dels empresaris.

El problema dels desnonaments, la manca de 
polítiques públiques d'habitatge i una Llei hipo-
tecària injusta, han provocat que centenars de 
milers de famílies hagin perdut el seu habitatge i 
es trobin sense solució habitacional.

Els grans hem vist com s'ha deteriorat el nos-
tre Sistema Públic Sanitari amb l'increment de 
les llistes d'espera, la reducció del pressupost en 
més de 3.000 milions d'euros, passant el dret a la 
sanitat universal a dependre de la condició d'as-
segurat, el copagament farmacèutic, el traspàs 
de pacients d'hospitals públics a privats, el tan-
cament de places en els hospitals públics, la no 
optimització dels recursos tècnics existents tras-
lladant proves diagnòstiques a centres privats, la 
privatització de molts serveis del sistema, etc.

Les esperances posades en l'anomenada Llei 
de dependència s'han vist parcialment frustra-
des, perquè les retallades pressupostàries i la 
modificació inicial de la Llei han provocat: una 
reducció en les prestacions econòmiques del 
15%, una reducció de la prestació mínima garan-
tida per l'Administració general de l' Estat en un 
13%, la reducció de les hores d'atenció a l'ajuda 
domiciliària, la no-cotització a la Seguretat Social 
de les persones cuidadores familiars, fonamen-
talment dones amb edat propera a la jubilació, 
unes 172.000 a tot l'Estat, les persones que han 
mort sense rebre prestacions, unes 125.000 apro-
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ximadament, les persones que estan en espera 
de rebre les prestacions, unes 400.000; hem de 
sumar a aquestes reduccions i esperes, que per 
primera vegada per al copagament es tingui en 
consideració el patrimoni de la persona afectada.

Un greu problema és la situació de dèficit de la 
Seguretat Social. No s'entén com es pot parlar de 
recuperació econòmica i es desmantella el Fons 
de Reserva de la Seguretat Social i els excedents 
de les mútues laborals: dels 66.815.000 d'euros 
de què disposava el Fons al desembre de 2011 
hem passat a 24.207.000 de euros al juliol de 
2016, i hem de sumar uns 8.100 milions d'euros 
procedents dels excedents de les mútues d'acci-
dents laborals. S'han gastat en quatre anys i mig 
uns 50.708.000 euros. Si encara hi ha existències 
en el Fons de Reserva és pels rendiments de les 
inversions realitzades. Hem de tenir present que 
a aquest ritme de disposició del Fons de Reserva, 
en any i mig estarà esgotat.

El sistema de pensions és sostenible, però el 
deteriorament no està produït per la despesa 
excessiva; som dels que menys gastem respecte 
del nostre PIB de la UE-15; està produït per la 
precària recuperació econòmica, per la baixada 
generalitzada de salaris, per la precarietat labo-
ral, pel baix salari mínim interprofessional, per 
les polítiques d'austeritat aplicades, per coste-
jar les polítiques actives d'ocupació des de la 
Seguretat Social mitjançant els diversos tipus de 
deduccions en les cotitzacions socials, etc.

Un problema del qual ningú no parla és la situ-
ació dels referents econòmics per accedir a les 
polítiques socials i aplicar-les: l'Indicador Públic 
de Renda d'Efectes Múltiple (IPREM) a Espanya i 
l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC) a Catalunya, que estan congelats des de 
l'any 2010, provocant una devaluació del total de 
les polítiques socials i un enduriment de l'accés a 
aquestes. Per tot això reclamem:
• La reunió urgent del Pacte de Toledo i els 

agents socials per estudiar les mesures a 
adoptar per superar el dèficit existent en la 
Seguretat Social.

• La derogació de les reformes laborals impo-
sades.

• 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 mit-
jançant reduccions en les cotitzacions socials.

•  Recuperació de la sanitat pública i universal, 
no depenent de la condició d'assegurat, que 
aquesta sigui finançada amb impostos, elimi-
nant qualsevol tipus de copagament, recupe-
ració del pressupost que s’hi destinava l'any 
2008, eliminació gradual de les llistes d'es-
pera, recuperació dels serveis externalitzats, 
posada en funcionament de totes les places 
d'hospitals públics tancades, supressió del 
copagament farmacèutic, etc.

• En autonomia personal i atenció a la depen-
dència: recuperació dels nivells de prestacions 
econòmiques existents l'any 2010, recuperació 
de la intensitat de l'ajuda domiciliària, recu-
peració de la cotització a la Seguretat Social de 
les persones cuidadores familiars, recuperació 
de la quantia de la prestació mínima garantida 
per l'Administració general de l'Estat, elimi-
nació 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, etc.

• Increment cada any amb l'IPC dels referents 
econòmics per accedir i aplicar les políti-
ques socials: l'IPREM a Espanya i l'IRSC a 
Catalunya; recuperació del poder perdut en 
aquests com a conseqüència dels 6 anys de 
congelació.

• Adoptar les mesures necessàries per evitar els 
desnonaments i que aquests no es puguin pro-
duir sense alternativa habitacional, elaboració 
d'una nova llei hipotecària, activar polítiques 
públiques d'habitatge, creació d'habitatges 
amb serveis destinats a persones grans i a 
joves, emprendre una política pública de reha-
bilitació d'habitatges.

• Mentre no es produeix una autèntica reacti-
vació econòmica amb els nivells que teníem 
abans de la crisi, és urgent l'elaboració de 
plans d'emergència social per atendre el con-
junt de persones en situació de pobresa. j
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L a Revista, Salud 2000, de la Federación para 
la Defensa de la Salud Pública, que es publi-
ca a Madrid, en el número del mes d’abril passat, 

“especial canarias”, dedica l’article-editorial, “perspec-
tivas para la sanidad de canarias”, a desvelar i denun-
ciar la intencionalitat del TTIP en l’àmbit sanitari.

Penso que el tema, extrapolable a altres matèries, 
ens permet reflexionar fins a quin punt ens pot per-
judicar aquest tractat.

Diguem-ho clar. S’està ordint un acord entre 
la Unió Europea i els Estats Units, denominat 
Associació Transatlàntica de Comerç i Inversions 
(Transatlantic Trade and Investiment Partnership 
–TTIP), amb la idea de facilitar a les empreses dels 
Estats Units la seva introducció en els mercats euro-
peus. Tenen per objectiu mercadejar amb el Sistema 
Públic de la Salut, accedint als pressupostos públics 
dels països europeus, a fi de lucrar-se mitjançant 
grans negocis endegats amb la salut, els medica-
ments, la tecnologia...

I, fins on pensen arribar per tal d’assolir els seus 
objectius? Doncs, fins on calgui: eliminar mesures 
reguladores; condicionar les normes i els marcs 
legals europeus i nacionals que ara obliguen a actuar 
de forma transparent en referència als assajos clínics 
i farmacèutics; reduir les obligacions ambientals i 
alimentàries sobre qualitat i seguretat per als usuaris 
i consumidors, atès que les dites regulacions solen 
ser més rigoroses i estrictes que les nord-america-
nes, i incrementar i potenciar els drets de la pro-
pietat intel·lectual de les empreses farmacèutiques, 
perllongant els períodes de vigència de les patents de 
medicaments i d’innovacions tecnològiques.

Així mateix, vigent aquest tractat, els governs no 
podran recuperar els serveis externalitzats o priva-
titzats, encara que vagin malament i/o comportin 
despeses exorbitants. Les inversions de les empre-
ses restaran garantides i, fins i tot blindades, per 
damunt de les potestats dels governs. D’aquesta 
manera si un govern pren mesures correctores que 
contravinguin o afectin els rendiments econòmics, 
les empreses afectades podran instar davant d’un 
arbitratge internacional, al marge dels tribunals 

ordinaris de justícia, els rescabalaments pels danys 
suportats “per expropiació” com si s’hagués produït 
una incautació il·legal de la propietat privada.

Parlem, per tant, de blindatge contra possibles 
mesures desplegades pels governs europeus, si les 
consideren necessàries per a salvaguardar les expec-
tatives de rendibilitat de les empreses.

Òbviament, els governs que adoptin aquestes 
mesures podran ser objecte de reclamacions cercant 
compensacions econòmiques milionàries justifica-
des en aplicació dels efectes del “lucre cessant”, ente-
nent per a tal el diner deixat de guanyar a causa de 
l’actuació governamental impugnada.

Bé, així estan les coses. Ens cal denunciar aquest 
acord i ens cal refusar els interessos de les grans empre-
ses internacionals, així com dels entramats bancaris de 
la UE i dels EEUU, en contra de la ciutadania. j

L’espasa de Dàmocles  
anomenada TTIP

Diguem NO al TTIP!
Diguem NO a LA TROIKA!
Diguem NO a l’AUSTERITAT!

Juli Rius
Assessor
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Dues qüestions entorn a la  
jubilació parcial compatibilitzada 
amb el treball a temps parcial

E l passat dia 27 de maig, el secretari general 
de la nostra FP i J s’adreçà a l’INSTITUT 
NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 

(INSS) per formular dues preguntes relacionades 
amb la jubilació parcial compatible amb el treball a 
temps parcial.
a) La primera qüestió plantejada és la següent: 

El dia 15 de juny de 2015 es publica una Ordre 
Ministerial que introdueix una modificació en el 
tractament del Subsidi d’Incapacitat Temporal 
per al/la treballador/a a temps parcial jubilat/
ada també parcial. La modificació consisteix en el 
fet que el subsidi ja no es pagarà per la modalitat 
delegada a càrrec de l’empresa, sinó per la moda-
litat de pagament directe a càrrec de l’entitat ges-
tora o col·laboradora pertinent.

 I la pregunta és: si l’empresa es deslliura de 
l’obligació del pagament delegat de la presta-
ció, també es deslliura de l’obligació de cotitzar 
durant el procés d’Incapacitat Temporal?

 L’INSS respon de manera ambigüa: “...les 
empreses no poden descomptar-se la prestació 
d’Incapacitat Temporal que s’abona en règim de 
pagament directe”. Això ja ho sabíem. ¿Persisteix, 
però, l’obligació de cotitzar de l’empresa encara 
que no pagui el subsidi d’Incapacitat Temporal? 
I l’INSS replica que això ho ha de respondre la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

 Sabem que en la modalitat de pagament directe 
de la Incapacitat Temporal l’entitat gestora no 
té l’obligació de cotitzar. Per tant, ens és permès 
pensar que aquesta modificació perjudica els/les 
beneficiaris/es de la jubilació parcial compatible 
amb el treball a temps parcial. I, com els perjudi-
ca?

 -  La manca d’obligació de cotitzar durant aquest 
procés d’IT afecta l’import de la jubilació 
ordinària futura. Pot ser que aquest període 
s’informi amb base zero o bé en salari mínim.

 -  A més aquest període d’IT si no s’ha cotitzat, no 
incrementarà el temps de cotització acreditat 

per a la jubilació ordinària, afectant el percen-
tatge per anys de cotització.

 -  És possible també que l’empresa justifiqui el no 
abonament dels beneficis de conveni –si n’hi 
ha– al no estar obligada al pagament delegat de 
la IT.

 -  Es crea una situació de greuge comparatiu res-
pecte de la resta de companys/es de l’empresa.

 -  Finalment, es planteja un problema de validesa 
d’aquesta modificació, atès que es basa en una 
ordre ministerial de ranc jeràrquic inferior al 
Reglament aprovat per Reial Decret.

 Tot plegat, fa aconsellable no seguir el criteri de 
l’INSS i, si es dóna el cas, fer la reclamació perti-
nent, acudint al Gabinet Tècnic Jurídic del sindi-
cat CCOO.

b) La segona qüestió plantejada a l’INSS sorgeix 
quan el/la jubilat/da parcial és declarat/da en 
situació d’Incapacitat Permanent Total per a la 
seva professió habitual a temps parcial.

 Com a conseqüència d’aquest fet, se li fa perdre la 
jubilació parcial obligant a acceptar la Incapacitat 
Permanent Total, encara que econòmicament li sigui 
desfavorable. Se li nega, per tant, el dret d’opció.

 Ens preguntem, per què prèviament a la resolu-
ció, en el tràmit d’audiència no se l’adverteix i se’l 
deixa optar, i per què se li nega l’aplicació analògi-
ca de la jurisprudència del Tribunal Suprem (TS)?

 En la seva resposta, l’INSS no dóna cap mena 
d’explicació plausible i més o menys acceptable. 
Es limita a manifestar que “...aquest organisme 
(l’INSS) aplica el que disposa l’article 16, apartat 
c) del Reial Decret 1131/2002, de 31 d’octubre...”. 
Aquest article estableix les causes d’extinció de 
la jubilació parcial, entre les quals figura “el 
reconocimiento de una pensión de incapacidad 
permanente, incompatible, conforme a lo estable-
cido en el apartado 2 del artículo 14 de dicho Real 
Decreto”.

 Precisament, el que nosaltres volíem era que 
l’INSS aprofundís en aquest article 14.2.
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L’INSS sovint aplica un criteri restrictiu perjudicial 
per al/la beneficiari/a de la jubilació parcial, quan 
aquesta resulta més beneficiosa econòmicament que 
la IPT: obliga a quedar-se amb la IPT reconeguda 
posteriorment.

A més hi ha un cert acarnissament en el com-
portament de l’INSS, atès que no adverteix el/la 
beneficiari/a del greuge que li ve al damunt.

Es tracta d’un comportament molt criticable:
1r. Perquè infringeix el principi tuïtiu que confor-

ma el Sistema de la Seguretat Social, abandonant el 
sentit protector i permetent un perjudici econòmic 
directe en passar a cobrar una pensió més baixa que 
la jubilació parcial, i perdre el treball a temps par-
cial. En aquest sentit, la Llei General de la Seguretat 
Social, en l’article 2, apartat 1, diu que “...el Sistema 
de la Seguridad Social configurado por la acción pro-
tectora... se fundamenta en los principios de unidad, 
universalidad, solidaridad e igualdad”. El comporta-
ment de l’INSS en el supòsit que ens ocupa conculca 
el principi de l’acció protectora.

2n. Perquè ignora l’article 163 de la citada Lei 
General de la Seguretat Social. Aquesta norma diu 
que les pensions del Règim General de la Seguretat 
Social coincidents en un mateix beneficiari són 
incompatibles, si no és que es digui expressament 
el contrari. Però quan es dóna aquesta situació 
d’incompatibilitat, el beneficiari té dret a optar, a 
escollir en favor de la pensió que li resulti més bene-
ficiosa.

Per què l’INSS no aplica aquesta norma?
La veritat és que no ens ho explica en la seva 

resposta. Intuïm, però, que l’explicació rau en la 
mateixa declaració d’incapacitat. O sigui, una vega-

da que s’ha produït la declaració d’incapacitat, no 
es pot continuar treballant en la mateixa feina, per 
tant irrenunciablement ha d’acceptar la pensió, i així 
esdevé incompatible amb la jubilació parcial i, si el 
deixéssim optar, llavors esdevindria incompatible 
amb la feina.

3r. Ara bé, això té solució? És clar que sí! La solu-
ció ens la brinda la doctrina del Tribunal Suprem 
sobre la incapacitat permanent. Diu el TS que acre-
ditar la incapacitat no és més que un requisit, entre 
altres, per a poder lucrar la pensió d’aquesta classe. 
Per tant, ha de coexistir juntament amb la resta de 
requisits perquè, en cas contrari, no es pot cobrar la 
pensió. En sentit contrari, no és raonable declarar 
una persona en situació d’incapacitat permanent si, 
per manca d’algun altre requisit, no podrà cobrar 
la pensió. El perquè d’aquesta doctrina es deu al fet 
que tracta d’evitar agreujar el perjudici de la persona 
que no té dret a la pensió. Cosa que ocorria amb la 
declaració de la incapacitat, perquè incrementaria 
les dificultats de trobar feina.

Si l’INSS tingués present el principi tuïtiu de 
què parlàvem, abans de declarar una situació 
d’incapacitat perjudicial econòmicament per a la 
persona, advertiria de la situació al/la beneficiari/a, 
donant-li tràmit d’audiència perquè pogués decidir 
tirar endavant o bé demanar l’arxiu de l’expedient 
evitant la declaració. 

Cal estar molt atents en aquesta qüestió perquè es 
provoquen no pocs perjudicis.

En qualsevol d’aquestes dues situacions en què 
es trobin els/les jubilats/es parcials és aconsellable 
acudir al Gabinet Tècnic Jurídic del sindicat, per tal 
d’iniciar les accions jurídiques pertinents. j
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CCOO insisteix a reivin-
dicar la Catalunya social 
en la Diada de l’11 de 
Setembre

U n any més, CCOO de Catalunya 
participarà en els actes de la Diada 
Nacional, el proper 11 de Setembre. 

I un cop més ho farà amb UGT i les enti-
tats que conformen la campanya “Per una 
Catalunya social”, amb les quals realitzarà 
la tradicional ofrena floral al monument de 
Rafael Casanova, amb la reivindicació de 
la Catalunya social i el dret a decidir de la 
ciutadania sobre el seu futur, però també 
contra les polítiques de retallades socials 
que patim a Catalunya des de fa anys.

El lema torna a ser un any més “Per una 
Catalunya social, #jovulldecidir”. La con-
vocatòria de CCOO. j

Manifest de l’11 de Setembre 
del 2016 per una Catalunya 
social

U n any més, la Diada Nacional, en aquest 
11 de Setembre del 2016, s’inscriu en una 
greu crisi social, democràtica i institucional 

davant la qual CCOO expressem la ferma voluntat 
de seguir reivindicant i lluitant per fer avançar els 
drets nacionals i socials de Catalunya. La pobresa, 
la precarietat i la desigualtat conformen un trist 
panorama social en què les continuades retallades i 
els seus efectes sobre els serveis públics afebleixen 
la cohesió social.

La qualitat de la democràcia es ressent cada cop 
més dels continuats atacs legislatius que qüestionen 
drets i llibertats. S’estén la sensació que la corrupció 
i l’opacitat segueixen instal·lades en les pràctiques 
dels governs. Els atacs a l’autogovern a través de la 
invasió competencial, el dèficit fiscal i el no-reco-
neixement dels drets nacionals i lingüístics dels país 
emmarquen un conflicte polític que només es pot 
abordar per la via de la negociació i la democràcia. 
L’encausament de la Mesa del Parlament evidencia 
un cop més que la judicialització de l’actual conflic-
te polític, al voltant dels drets nacionals, no és la 
solució: és un atac a la democràcia i a la separació 
de poders.

CCOO de Catalunya afirmem la voluntat d’avançar 
en la construcció d’una Catalunya social, per la qual 
cosa és necessari revertir les polítiques de retallades 
per combatre l’atur, la pobresa i un enorme incre-
ment de les desigualtats al nostre país. Són neces-
sàries unes polítiques socials fortes, assentades en la 
igualtat social, generacional i de gènere. Hi ha més de

700.000 persones a l’atur, la majoria de llarga 
durada, i una quarta part de la població catalana es 
troba en risc de pobresa o exclusió social.

 CCOO creiem que davant d’aquesta realitat cal 
situar en el centre del debat les propostes i les solu-
cions per recuperar drets i millorar les condicions de 
vida i treball. Els problemes socials són tan greus, i la 
necessitat d’abordar-los, tan urgent, que no es poden 
subordinar a cap altre objectiu.

Hem de construir una societat articulada al voltant 
del treball i de salaris dignes i llocs de treball estables, 
amb drets i amb ple reconeixement de l’exercici de 
la llibertat sindical, el dret a la negociació col·lectiva 
i la participació social. És necessari un nou model 

Debat sobre una carta de 
drets socials i laborals a 
Catalunya

E n el marc de l’11 de Setembre, Diada 
Nacional de Catalunya, la Fundació 
Cipriano García - CCOO de Catalunya 

va organitzar un debat sobre una carta de 
drets socials i laborals a Catalunya, el 
dijous, 8 de setembre, a les 10 hores, a la 
sala d’actes de la seu central de CCOO de 
Catalunya (Via Laietana, 16, planta baixa, 
de Barcelona). 

Aquesta va ser la 14a edició del Seminari 
Salvador Seguí. 

L’acte va ser moderat per Juan Manuel 
Tapia, responsable d’Estudis Jurídics de 
la Fundació Cipriano García - CCOO de 
Catalunya.

Van intervenir-hi Eduardo Rojo i 
Carolina Gala, catedràtics de dret del tre-
ball i Seguretat Social a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), i Joan 
Carles Gallego, secretari general del sindi-
cat. de Catalunya. j
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productiu, més eficient i capaç de crear ocupació 
de qualitat, amb una indústria renovada i orientada 
cap a la producció de béns de més valor afegit.

Cal defensar allò que és de tots i totes i retornar 
a la gestió pública serveis que han estat privatit-
zats o externalitzats. Aquestes privatitzacions han 
contribuït a l’acumulació de riquesa per part d’una 
minoria i es troben, sovint, a l’origen de fenòmens 
de corrupció.

És necessari disposar d’un sector públic potent i 
eficient que garanteixi els drets socials i que generi 
ocupació en sectors clau per al futur del país i el 
benestar de les persones, com l’ensenyament i la 
salut i els serveis relacionats amb els drets de ciu-
tadania. Les administracions han de garantir, quan 
contractin serveis públics, la qualitat de l’ocupació, 
el compliment de la legalitat i salaris dignes d’acord 
amb la nostra realitat.

Davant l’augment de la població que es troba en 
risc de pobresa, és urgent l’aprovació d’una renda 
garantida de ciutadania per a totes les persones 
sense recursos a fi d’evitar que caiguin en l’exclusió 
social.

Dret a decidir sobre el marc institucional i el 
model social

CCOO considerem que davant la crisi democràtica 
i institucional que estem vivint és necessari reforçar 

la democràcia. Per això, cal una participació directa 
de la ciutadania en els temes que l’afecten i que 
són del seu interès. El dret a decidir és un principi 
democràtic per defensar i que s’ha de poder exercir 
de forma àmplia, tant pel que fa al marc institucio-
nal com en relació amb el model social.

 Catalunya és una nació i té dret a decidir el 
seu propi futur i la forma de relació que vol tenir 
amb l’Estat espanyol. Les Comissions Obreres de 
Catalunya volen reafirmar aquest principi, que està 
vigent en els seus Estatuts des de la seva constitució. 
Per CCOO, la defensa dels drets socials i dels drets 
nacionals és indestriable.

El coneixement de la llengua catalana s’ha 
d’entendre com un dret de ciutadania i se n’ha de 
promoure l’ús en tots els àmbits. La nova realitat 
social reforça aquesta necessitat, per la qual cosa 
cal rebutjar els atacs contra la llengua i el model 
d’escola catalana, que busquen trencar la convivèn-
cia.

Amb el convenciment que no pot haver-hi progrés 
nacional sense progrés social, CCOO de Catalunya, 
aquest 11 de Setembre, fem una crida als nostres 
afiliats i afiliades a expressar, en els actes i mobilit-
zacions, la profunda aspiració de construir un país 
més just on viure i treballar amb drets. I poder-ho 
decidir amb plena llibertat. j

Foto dia 8 de setembre. Salvador Seguí.
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Bases del 17 è Premi de Poesia 
de Tardor que convoca la  
Federació de Pensionistes i 
Jubilats de Comissions Obreres 
de Catalunya

1. Hi pot participar qualsevol persona 
jubilada, prejubilada o pensionista, estigui 
afiliada o no a CCOO, que no hagi estat 
guardonada en les dues edicions anteriors 
del Premi de Poesia de Tardor.

2. S’hi poden presentar obres escrites en 
català o en castellà.

3. El tema és lliure.

4. Les obres presentades han de tenir una 
extensió entre els 30 i els 80 versos, en un 
sol poema o en diverses composicions. 
Han de ser treballs poètics inèdits, que no 
hagin estat premiats en altres concursos o 
publicats anteriorment.

5. Cada participant pot presentar un 
màxim de dues obres.

6. Els treballs, que han de portar títol, 
s’han de presentar per duplicat (l’original i 
una còpia), a doble espai, sense signar, en 
un sobre tancat a l’exterior del qual hi ha 
de constar només el títol de la composició. 
En aquest sobre gran cal incloure un sobre 
més petit. Dins del sobre petit hi han d’anar 
les dades personals de l’autor (nom, edat, 
adreça i telèfon de contacte). Les persones 
afiliades a CCOO han d’especificar també 
el lloc d’afiliació.

7. Els treballs s’han de presentar, 
directament o per correu, a la Federació 
de Pensionistes i Jubilats de CCOO (Via 
Laietana, 16, 3a planta, 08003, Barcelona; 
tel.: 93 481 27 69).

8. El termini de presentació dels treballs 
finalitza el 28 d’octubre del 2016.

9. El jurat està integrat per cinc persones 
relacionades amb el món literari i amb 
CCOO.

10. S’atorgaran els premis següents: Primer 
premi: 400 €
Segon premi: 250 €
Accèssit a la millor poesia presentada per 
una persona afiliada a CCOO: 100 €

11. El mateix concursant no pot rebre mes 
d’un premi.

12. Els treballs premiats seran publicats en 
el web de CCOO de Catalunya (en l’apartat 
de Cultura), a la revista La Nostra Veu i a 
la pàgina web de la Federació. Aquesta 
Federació es reserva el dret de recopilar 
les obres presentades en diverses 
convocatòries en un sol recull.

13. Els resultats es donaran a conèixer el 24 
de novembre del 2016, a les 18 hores, als 
locals de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 
16) de Barcelona.



Premi de Poesia

novembre 2016 11

Bases del 17 Premio de Poesía 
de Otoño que convoca la 
Federación de Pensionistas y 
Jubilados de Comisiones Obreras 
de Catalunya

1. Puede participar cualquier persona, 
prejubilada o pensionista, esté o no afiliada 
a CCOO, que no haya sido premiada en las 
dos ediciones anteriores del Premio de 
Poesía de Otoño.

2. Se pueden presentar obras escritas en 
catalán o en castellano.

3. El tema es libre.

4. La extensión de las obras deberá estar 
comprendida entre 30 y 80 versos, en un 
único poema o en varias composiciones. 
Deberán ser trabajos poéticos inéditos, 
que no hayan sido premiados en otros 
concursos o publicados antes.

5. Cada participante puede presentar un 
máximo de dos obras.

6. Los trabajos, que deberán llevar título, 
se presentarán por duplicado (el original 
y una copia), a doble espacio, sin firmarlo, 
en un sobre cerrado, en cuyo exterior 
constará únicamente el título de la obra. 
En este sobre grande deberá incluirse 
uno pequeño, en el que constarán los 
datos personales del autor (nombre, 
edad, dirección y teléfono de contacto). 
Las personas afiliadas a CCOO deben 
especificar también el lugar de afiliación.

7. Los trabajos se presentarán, directamente 
o por correo, en la Federación de Pensionistas 
y Jubilados de CCOO (Via Laietana, 16, 3.ª 
planta, 08003, Barcelona; tel.: 93 481 27 69).

8. El plazo de presentación de los trabajos 
finalizará el 28 de octubre de 2016.

9. El jurado estará compuesto por cinco 
personas relacionadas con el mundo 
literario y con CCOO.

10. Se otorgaran los siguientes premios: 
Primer premio: 400 €
Segundo premio: 250 €
Accésit a la mejor poesía presentada por 
una persona afiliada a CCOO: 100 €

11. Ningún participante podrá obtener más 
de un premio.

12. Los trabajos premiados serán publicados 
en la web de CCOO de Catalunya (en el 
apartado de Cultura), en la revista La Nostra 
Veu, de la Federación de Pensionistas, y 
en la página web de dicha Federación. 
Esta Federación se reserva el derecho 
de recopilar las obras presentadas en 
diferentes ediciones en una sola edición.

13. Los resultados se darán a conocer el 
24 de noviembre de 2016, a las 18 horas, 
en los locales de CCOO de Catalunya (Via 
Laietana, 16) en Barcelona.
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Els ingressos hospitalaris per l’amiant 
creixen un 83% en 10 anys

Cerdanyola del Vallès és, segons els pneu-
mòlegs, la ciutat espanyola amb més prevalença 
d’un tumor de pleura vinculat a l’exposició a 
aquest material
Les conseqüències de l’exposició a l’amiant (un 
producte cancerigen usat massivament en la 
indústria i la construcció fins a la seva prohibició 
el 2002 a Espanya) comencen a visibilitzar-se 
a Catalunya. Les fibres que desprèn el mineral 
al manipular-lo s’incrusten en els pulmons i 
provoquen, a la llarga, greus malalties respira-
tòries i càncer de pleura i de pulmó. Segons el 
Departament de Salut, els ingressos hospitalaris 
per asbestosi (una fibrosi pulmonar provocada 
per l’amiant) s’han disparat un 83% en 10 anys. 
Els experts apunten, però, que això és només la 
punta de l’iceberg.

L’amiant, a més de barat, és incombustible, aïllant 
de calor i so, resistent a la corrosió química i a 
les torsions. Era el material emprat durant bona 
part del segle XX com a material de construcció 
per cobrir edificis i muntar canonades i teulades. 
Encara que des dels anys 40 es coneixien els seus 
efectes nocius, no va ser fins als primers anys del 
nou mil·lenni que la Unió Europea (UE) va prohibir 
la seva utilització.

Pel camí, però, l’amiant ha deixat centenars de 
milers de víctimes, la majoria no reconegudes. 
La seva exposició provoca asbestosi (el pulmó 
s’empresona i el pacient pateix contínues insufi-
ciències respiratòries), càncer de pulmó i mesote-
liomes (tumors de pleura), que són els més letals. 
Cerdanyola del Vallès, on se situava una de les 
fàbriques més grans d’amiant, propietat d’Uralita 
S.A, és, segons els pneumòlegs, la ciutat espanyola 
amb major prevalença de mesotelioma.

Si alguna cosa caracteritza les malalties vincula-
des a l’amiant és que el seu període de latència pot 
durar 40 anys. Per aquest motiu els pneumòlegs 
augurin que el pic de diagnòstics encara està per 
venir, entorn de l’any 2020, concretament. Segons 
la UE, d’aquí a 2030, mig milió de persones moriran 
a Europa de càncer per l’exposició a l’amiant.

Els pacients amb asbestosi ingressats als hospi-
tals del Servei Català de la Salut (CatSalut) es van 
duplicar des de 2006
El conseller de Salut, Toni Comín, va revelar ahir en 
una resposta parlamentària, que els pacients amb 
asbestosi ingressats als hospitals del Servei Català 
de la Salut (CatSalut) es van duplicar des de 2006. 
El 2015 es van registrar 361 hospitalitzacions de 
245 pacients afectats per aquesta fibrosi pulmonar 
vinculada a l’exposició a l’amiant.

Amb tot, els pneumòlegs alerten que l’asbestosi 
“va a la baixa” i s’espera un repunt dels mesotelio-
mes. “L’asbestosi requereix una inhalació important 
de l’amiant, i solen ser persones que han treballat 
en aquestes empreses. No obstant això, per desen-
volupar el mesotelioma no són necessàries grans 
dosis, encara que tarda molt a aparèixer “, explica 
el doctor Ramon Orriols, de la Societat Catalana de 
Pneumologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. 
La mortalitat del mesotelioma és altíssima, i en el cas 
de l’asbestosi, tot i que es cronifica, a llarg termini 
pot necessitar un trasplantament o, fins i tot, per una 
insuficiència respiratòria greu, pot causar la mort.

A Cerdanyola del Vallès va estar situada durant un llarg període de temps la 
fàbrica Uralita, una de les principals empreses del sector en el seu moment. 



novembre 2016 13

Salut

El dia 30 de novembre farà 15 anys que 
l’activista xilè Eduardo Miño s’immolava 
per les víctimes de l’amiant

A 15 anys de la seva mort, Units Contra l’Asbest 
(Xile) commemora l'extrem sacrifici realitzat per 

Eduardo Miño, aquell acte íntim i valent de cremar-se 
davant del Palau de la Moneda en el moment en què 
es realitzava una cerimònia encapçalada per Ricardo 
Lagos, que llavors era president de la República. 
Quinze anys han passat des de la immolació, i el seu 
acte es recorda enmig d'un panorama encara molt 
similar al de 2001.

D'aquesta manera, la UCA segueix denunciant 
l'augment en el nombre de morts a causa de l'amiant, 
així com l'increment de persones afectades per malal-
ties relacionades amb l'amiant entre extreballadors, 
els seus familiars i persones que van viure prop de les 
factories de Pizarreño, SA; empresa aquesta similar a 
la Uralita espanyola i a la multinacional Eternit.

 Eduardo Miño va néixer a Santiago de Xile a l'agost 
de 1951 i va ser militant comunista, i en el moment de 
la seva mort era pare de dos nens. Dijous 30 de nov-
embre 2001, Miño va lliurar una carta als transeünts 
de la Plaça de la Constitució a Santiago, davant del 
Palau de la Moneda. Després es va infligir una ferida a 
l'abdomen, i es va calar foc amb un líquid inflamable.

A continuació reproduïm el text de la carta que 
Miño va deixar a l'opinió pública:
"A l'opinió pública:

El meu nom és Eduardo Miño Pérez, carnet 
d'identitat 6.449.449-K de Santiago. Militant del 
Partit Comunista. Sóc membre de l'Associació Xilena 
de Víctimes de l’Asbest. Aquesta agrupació reuneix 
més de cinc-centes persones que estan malaltes i 
morint-se d’asbestosi; hi participen les vídues dels 
obrers de la indústria Pizarreño, les esposes i els fills 
que també estan malalts, només per viure en la pobla-

ció veïna a la indústria. 
Ja han mort més de 300 
persones de mesotelioma 
pleural, que és el càncer 
produït per aspirar asbest. 
Faig aquesta suprema 
protesta denunciant:
1. La indústria Pizarreño 

i el seu holding inter-
nacional, per no haver 
protegit els seus treba-
lladors i les seves famí-
lies del verí de l'asbest.

2. La Mutual de 
Seguretat, per maltrac-
tar els treballadors malalts i enganyar-los en con-
tra de la seva salut.

3. Els metges de la Mutual, per posar-se de part de 
l'empresa Pizarreño i mentir als treballadors no 
declarant la seva malaltia.

4. Els organismes de govern per no exercir la seva res-
ponsabilitat fiscalitzadora i no ajudar les víctimes.

Aquesta forma de protesta, última i terrible, la faig 
en plena condició física i mental, com una forma de 
deixar en la consciència dels culpables el pes de les 
seves culpes criminals. Aquesta immolació, digna i 
conseqüent, la faig extensiva també contra: Els grans 
empresaris, que són culpables del drama de la “cesan-
tía”, que es tradueix en impotència, fam i desesperació 
per a milers de xilens. Contra la guerra imperialista, 
que massacra milers de civils pobres i innocents per 
incrementar els guanys de la indústria armamentís-
tica i crear la dictadura global. Contra la globalització 
imperialista hegemonitzada pels Estats Units. Contra 
l'atac prepotent, arterós i covard contra la seu del 
Partit Comunista (PC) de Xile. La meva ànima, que 
desborda humanitat, ja no suporta tanta injustícia. j

Eduardo Miño

Demanda milionària
Les víctimes no es poden calcular amb precisió. A 
més dels treballadors directes de les empreses que 
manipulaven l’amiant, hi ha un grup encara més 
gran de víctimes passives: familiars de treballadors 
que van inhalar el material nociu a través de les 
fibres impregnades a la roba de treball, o veïns que 
vivien en un radi de dos quilòmetres de les fàbri-
ques. “Això dels treballadors ja està més avançat a 

nivell jurídic però amb les víctimes passives anem a 
rebuf del conflicte laboral”, explica l’advocada Esther 
Costa, del Col • lectiu Ronda. Que interposarà una 
demanda contra Uralita S.A., per la qual demana un 
total de cinc milions d’euros per als seus 14 repre-
sentats, veïns de Cerdanyola i Ripollet, i afectats per 
l’amiant. Només en aquests municipis, 900 persones 
han estat diagnosticades amb malalties vinculades a 
l’amiant. j
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Salut per a totes. Prou desigualtats!

L a pobresa, l’atur, la precarietat laboral, les 
condicions de l’habitatge i el medi ambient, 
i la qualitat dels serveis socials condicionen 

la generació de desigualtats en la salut, —entre els 
barris de la ciutat de Barcelona, on l’esperança de 
vida pot variar en 10 anys, segons dades de l’Institut 
Municipal de Salut Pública de Barcelona. Les des-
igualtats socials, perpetuades i accentuades per les 
polítiques neoliberals, expliquen la generació i el 
manteniment d’aquestes desigualtats.

Entre els factors socials, l’impacte de gènere té un 
pes molt important
• Creix la taxa d’inactivitat i la parcialitat per a les 

dones, i l’ocupació que es crea és precària. L’atur 
entre els homes baixa, però no ho fa entre les 
dones. Ha tornat a augmentar la bretxa salarial 
entre homes i dones.

•  La taxa de protecció per a les dones és 6 punts inferior 
a la dels homes. La taxa de risc de pobresa és molt ele-
vada i més per a les dones i les persones joves.

•  Hi ha diferències i desigualtats en la salut, segons 
dades de l’Enquesta de salut de Catalunya.

•  El 75,1% de la població de 15 anys i més, el 70,3% 
dels homes i el 79,7% dones pateix o ha patit 
algun dels 28 problemes de salut crònics i aquests 
són diferents segons el sexe.

•  Els percentatges més elevats de població que els 
pateix es donen entre les perso- nes amb estudis 
primaris o sense estudis.

•  Les dones consumeixen, en general, més medi-
caments. Els medicaments contra els patiments 
físics i psíquics són els més consumits. El model 
d’atenció que es dóna al malestar i a les malalties 
cròniques que reben és el més adequat?

•  Continua havent-hi un excés d’intervenció en els 
processos naturals de les dones. Hi ha una taxa 
de cesàries molt elevada; es parla de violència 
obstètrica.

 El darrer Govern de la Generalitat no ha parat 
d’eliminar recursos públics, els pressupostos desti-
nats a la sanitat s’han retallat i la manca d’activitat 
als centres d’atenció primària o la Xarxa Sanitària 
d’Utilització Pública s’ha traspassat a les clíniques i 
als hospitals privats, que han augmentat així la seva 
contractació amb el Servei Català de la Salut, desca-
pitalitzant la sanitat pública i intentant eliminar els 
centres completament públics, passant-los a la gestió 
privada.

CCOO exigeix que l’actual govern de la generalitat
• Actuï davant les desigualtats socials i les de gène-

re existents.
• Retorni la universalitat de l’atenció sanitària.
• Doni suport a la sanitat pública millorant-ne 

l’equitat.
• Eradiqui les desigualtats de tot tipus i consideri 

l’impacte de gènere en l’atenció.
• Elabori un pla de xoc per millorar l’atenció de les 

dones. j
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Sortida a Portbou

E l passat 4 de juny, la Secretaria de Cultura de 
la CONC i la Federació de Pensionistes, van 
organitzar una sortida a Portbou, l’objectiu de 

la qual era resseguir l’itinerari de les últimes hores de 
Walter Benjamin en aquesta població, on va morir, 
i recordar els republicans i republicanes que van 
haver de fugir de la barbàrie franquista per aquell i 
altres punts fronterers. Hi vàrem assistir unes trenta 
persones.

Walter Benjamin va néixer a Berlin l’any 1892. 
Filòsof, d’esquerres i jueu, va haver de fugir dels 
nazis i, després d’un periple dramàtic per terres 
de França, va aconseguir creuar la frontera fran-
co–espanyola, amb la intenció d’arribar a Portugal 
i després a Amèrica. L’objectiu final era arribar a 
Estats Units, on li havien ofert un lloc en una uni-
versitat. Malauradament, les autoritats franquistes 
el van retenir a Portbou, on va morir no gaires hores 
després d’arribar-hi. La seva mort va ser silencia-
da pel franquisme durant dècades, fins que la seva 
memòria va ser recuperada.

(Paradoxalment, Walter Benjamin va creuar la 
frontera de França a Espanya fugint dels nazis, bus-
cant la llibertat i trobant la mort. Els republicans, 
no gaires mesos abans, havien creuat la frontera 
en sentit contrari, buscant la llibertat i trobant 
l’internament en camps de concentració i, en molts 
casos, la mort).

L’itinerari va començar a l’estació de ferrocarril, 
una estació emblemàtica per haver estat un impor-
tant nus de comunicació i trànsit amb França. Va ser 
aquí on Walter Benjamin es va presentar a les auto-
ritats franquistes després d’haver travessat a peu les 
muntanyes que separen Portbou de França. Va ser 
una travessia difícil, perquè Walter Benjamin estava 

malalt. Les autoritats van considerar que Benjamin 
no tenia tots els papers que calien i el van retenir. 

La segona parada va ser a l’hostal Francia, que avui 
dia ha esdevingut un edifici d’habitatges. Va ser aquí, 
en una de les habitacions, on Walter Benjamin va 
morir, amb tota probabilitat per una dosi de morfina 
que ell es va administrar. La morfina la hi havien 
proporcionat per alleugerir el patiment de la seva 
malaltia. Patia del cor.

La següent fita del recorregut va ser el cementiri 
de Portbou, on, amb diners que ell mateix portava, 
es va pagar un nínxol on va ser enterrat, amb el nom 
suposat de Benjamin Walter. Anys després, les seves 
restes van anar a parar a la fossa comuna d’on no 
s’han recuperat. A les portes del cementiri es troba 
l’interessantíssim monument a la seva memòria, 
construït per l’escultor Dani Karanva. Monument 
que se surt del que és habitual en aquesta mena 
d’obres i que està ple de simbolismes.

El recorregut, d’una durada de poc menys de dues 
hores, va estar documentat per les paraules del direc-
tor del Memorial de l’Exili.

Després de dinar, en un restaurant al costat del 
mar, vàrem pujat al Coll de Balitres, als afores 
de Portbou, on havia estat el pas fronterer entre 
Espanya i França. En aquest punt hi ha un monu-
ment en memòria dels republicans i republicanes 
que van passar-hi fugint del feixisme. També hi 
ha uns plafons amb fotografies d’aquell fet. Es va 
desplegar la bandera de la 110 Brigada Mixta, 11 
División, comandada per Líster. Es va acordar cedir 
aquesta bandera, que portava la tropa que va sortir 
per aquest punt de la frontera, al Memorial de l’Exili.

Finalment, a no gaires metres, ens vàrem atansar 
fins a un búnquer construït pels alemanys. j
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Antoni Ferret

L ’atur és l’arma diabòlica amb la qual el gran 
capital, els seus polítics i els seus propagandis-
tes volen sotmetre la classe treballadora a unes 

condicions de dependència i de marginació. A unes 
condicions de por, de conformitat, de silenci. És una 
situació provocada. O almenys consentida. No es fa 
res per evitar-ho.

Es diu que l’atur és inevitable, que és resultat 
d’unes condicions econòmiques que vénen donades 
i que no es poden canviar. I molts treballadors i 
treballadores s’ho arriben a creure. És a dir: primer 
ens sotmeten i, després, ens manipulen per fer-nos 
creure que aquesta situació és normal. Tot és pura 
mentida.

Hi podria haver feina per a tothom? Per a tothom 
tothom no ho sé, però per a moltíssima gent, sí.
1. La jornada de treball s’ha de reduir. Toca fer-ho, 

històricament. Al voltant de 1870, els treballa-
dors/es lluitaven per la jornada de 10 hores. 

Entorn de 1920 van aconseguir la de 8 hores (48 
setmanals). Cap al 1982 vam aconseguir les 40 
hores setmanals. I ara toca les 30. Reduint la 
jornada es crearan més llocs de treball.

2. El nostre Estat del benestar està subdesenvo-
lupat. És raquític. Només hi treballa un 10 per 
100 de la població. Si agafés més funcions (més 
sanitat, més ensenyament, més serveis socials, 
més ajudes...) i, per tant, hi treballés un 20, un 25 
per 100 de la població (com als països nòrdics), 
moltíssima gent que ara no té feina en tindria. 

3. Si les rendes altes, els patrimonis alts i les grans 
fortunes paguessin lo que haurien de pagar, i 
l’Administració (estatal i autonòmica) fes grans 
inversions públiques, es crearien molts més llocs 
de treball.

Tot això no es fa perquè no interessa. De qualsevol 
Govern, o partit, que no es plantegi una forta actua-
ció per a resoldre l’atur, no us en fieu. j

M ark Weisbrot, en el llibre «Lo que los 
“expertos” no entendieron de la economía 
global», es pregunta qui demana responsa-

bilitats a aquests «economistes» que han aconsellat 
als governs polítiques econòmiques equivocades que 
han dut els pobles a la pobresa i al sofriment. 

Donada la situació d’una crisi econòmica (més 
o menys «provocada»), hi ha hagut persones que, 
essent considerades «expertes» o «enteses», han 
aconsellat polítiques equivocades, que uns governs 
han seguit fidelment, i que han fracassat.
Lo que calia en situació de crisi era:
• Major intervenció de l’Estat (parcial), per orde-

nar l’economia.
• Inversions públiques, per crear feina.
• Augment de salaris i pensions, per crear poder 

adquisitiu popular i dinamitzar el comerç.
• Augment fiscal, per tenir més recursos públics.

Així s’hauria sortit de la crisi més aviat.
Contràriament, lo que s’ha «aconsellat» és:
• Reduir la intervenció estatal.
• Reduir els salaris.
• Reduir la despesa pública, fins i tot la social. 
• Disminuir impostos.

Així, la «contracció» econòmico-social ha aug-
mentat, la crisi s’ha allargat, la situació dels treba-
lladors i treballadores ha empitjorat, amb el resul-
tat que tots sabem. I quan la situació econòmica 
millora «una mica», la situació social continua 
estancada.

I es dóna el cas vergonyós que els «experts» que 
han malaconsellat unes polítiques equivocades, que 
han fracassat, encara continuen parlant pública-
ment en favor de les «seves» receptes. 

Qui els demana comptes del seu fracàs? Més enca-
ra: ha sigut un fracàs involuntari o... voluntari? j 

L’atur NO és  
inevitable

Qui en té la culpa?
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E stamos otra vez inmersos en una campaña 
política que por culpa de la falta de entendi-
miento de los partidos, nos llevará el 26 de 

junio a unas nuevas elecciones generales.
Las elecciones son la forma legal por antonomasia 

para dirimir y diputar los políticos en las modernas 
sociedades de masas, el fenómeno electoral adquiere 
una relevancia y una complejidad crecientes, que han 
captado la atención de políticos e intelectuales que 
reconocen la necesidad de especializarse para enfren-
tar con eficacia la práctica o el análisis electorales. 
Esta complejidad ha implicado que en ocasiones los 
procesos y los sistemas electorales sean percibidos 
como relativamente distintos por los ciudadanos. 
No obstante la información y el conocimiento de lo 
electoral, no solo por parte de los especialistas, sino 
también de los ciudadanos, es una condición indis-
pensable para la consolidación democrática. 

Muchos gobernantes no logran superar la prueba 
del ejercicio del poder, o bien después de años caen 
en diversos vicios, conductas extremistas o abusos, 
lo que los incapacita para seguir dirigiendo un buen 
gobierno, aunque así lo hubieren hecho durante 
algún periodo. De ahí la necesidad e importancia de 
que las elecciones se celebren de manera regular y 

periódica. Si el partido en el poder gobierna bien, no 
tendrá problemas para ser ratificado.

Nuestro sufrido país. Necesita unos gobernan-
tes orientados a los intereses del pueblo, y de los tra-
bajadores con políticas sociales, lanzar un plan estra-
tégico de estimulo económico y de empleo. Aumentar 
la formación de los trabajos como herramienta de 
lucha contra el desempleo, hay que poner en marcha 
las bases de una reforma laboral para aumentar la 
contratación indefinida, la ocupación de calidad y los 
salarios dignos para los jóvenes y en general, facilitar 
la emancipación de los jóvenes. Y darle facilidades a 
las pequeñas y medianas empresas, lo que es esencial 
para la buena marcha de nuestro país y para salir de 
una vez por toda del vagón de cola. Es un deber ético 
afianzar el camino de nuestros hijos, sobrinos, y nie-
tos, los ciudadanos necesitan hechos no promesas 
de humo: No hay malas hierbas ni hombres malos. 
Solo hay malos cultivadores.

El nuevo gobierno que se constituya debe enfocar 
sus políticas a resarcir a las mayorías sociales que 
han cargado con las peores consecuencias de la 
crisis…Dice un dicho, el político que no es capaz de 
convertir la utopía en realidad no es un político de 
verdad es un traficante de ideas. j

Elecciones: La importancia de 
elegir bien

José Castillo Rubiño

Voleu conèixer els descomptes del 10 al 30% i exclusives ofertes que 
ens ofereixen centenars de botigues als afiliats i afiliades de CCOO?

Consulta aquests llocs webs per gaudir-ne!

https://sites.google.com/a/ccoo.cat/promocions/http://www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx
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E stem vivint en un context de greus retallades. 
¿De veritat tenim un problema de viabilitat 
en el sistema de pensions? Pot esdevenir una 

càrrega insuportable? Com en qualsevol altra activi-
tat, la viabilitat financera d'un sistema de pensions 
depèn del fet que es generin ingressos suficients per 
a finançar les despeses. Per tant, el primer que cal 
aclarir és si es generen ingressos suficients.

Un raonament molt simple permet aclarir que la 
naturalesa del problema no és tècnica, sinó política. 
Tots els informes "tècnics" fan projeccions a llarg 
termini de les magnituds econòmiques i en tots els 
casos es conclou que el PIB augmentarà, i no només 
en termes absoluts, sinó en termes per capita. Però 
si la renda per persona en el futur és més gran, com 
s'explica que les pensions futures hagin de ser més 
petites? És evident que si la societat genera més 
recursos per a tothom, no hi ha cap raó tècnica per la 
qual les pensions no puguin ser més grans. Per tant, 
si la renda per càpita augmenta i les pensions no, el 
que passarà és que la distribució dels ingressos serà 
molt més desigual i estarà molt més concentrada 
que ara. Per tant, quan els informes diuen que s'ha 
de rebaixar la pensió, el que en realitat estan dient és 
que en el futur ha d'augmentar més la desigualtat, ha 
d'empitjorar encara més una distribució de la renda 
que ara mateix ja és massa desigual. Per tant, no estem 
davant d'un problema tècnic, de manca de recursos, 
sinó polític, de mala distribució dels ingressos.

La viabilitat del sistema de pensions depèn, doncs, 
de la capacitat de l'economia per generar recursos 
i de la capacitat del sector públic per a redistribuir 
una part suficient d'aquests recursos cap als qui ja 
no produeixen per raons de salut o d'edat. El meca-
nisme per garantir aquests ingressos dels jubilats 
pot ser molt variat: impostos, cotitzacions socials, 
fons d'inversió públics, participacions en la propie-
tat de les empreses, cotitzacions per les màquines 
automàtiques que han eliminat llocs de treball, etc. 
Qui ha dit que les pensions només es puguin finançar 
amb cotitzacions? Igual que la sanitat es paga amb el 
conjunt d'ingressos públics, també es poden finançar 
així les pensions. L'únic que és segur és que un meca-
nisme de pensions general ha de ser públic i no pot 

deixar-se en mans privades, per la senzilla raó que en 
quedaria exclosa una gran part de la població, la de 
menys recursos.

La viabilitat del sistema de pensions passa, doncs, 
per una economia dinàmica, que genera prou llocs de 
treball, amb salaris dignes, amb un sistema fiscal just 
i redistributiu, amb serveis públics que funcionin, 
amb empreses competitives per la seva alta producti-
vitat i no pel seu poder de retallar salaris. Tot plegat, 
és justament el contrari de l'estratègia econòmica de 
l'actual Govern i de molts dels anteriors.

Com afecta l'envelliment demogràfic a les pensions? 
El fet que la gent visqui més anys i tingui menys fills és 
el resultat de la millora general del nivell de vida i no 
és una amenaça, sinó un triomf social. Però, en viure 
més i tenir menys fills, la societat "s'envelleix", és a 
dir, augmenta la proporció de gent gran en el total de 
la població. D'aquí que molts informes "tècnics" con-
cloguin que no es podran pagar les pensions perquè 
hi haurà pocs treballadors per a tants pensionistes. 
Però aquesta conclusió és falsa, per dues raons. La 
primera, que la demografia pot presentar sorpreses 
en períodes molt curts de temps. Per exemple, ningú 
no va preveure que, entre 1997 i 2007, arribarien set 
milions de persones a Espanya, la gran majoria en 
edat de treballar. Ningú no va preveure que tindríem 
a Europa milions de refugiats. Com podem fiar-nos 
de les projeccions per al 2050? En segon lloc, és fals 
que l'envelliment amenaci les pensions, perquè allò 
important no és quants pensionistes hi ha per tre-
ballador, sinó quants recursos genera la societat. En 
conclusió, doncs, si la societat és capaç de generar 
producció suficient, les pensions són perfectament 
viables i només caldrà anar adaptant els mecanismes 
de redistribució per tal que garanteixin la suficiència 
d'ingressos del sistema.

El requisit que s'ha de complir per poder generar 
prou recursos en una societat que "envelleix" és que 
la productivitat augmenti prou de pressa. Si la pro-
ductivitat creix prou, la renda per capita augmentarà 
i les pensions també podran augmentar. La feina dels 
governs, doncs, serà la d'ajudar al màxim al creixe-
ment de la productivitat (educació, recerca, serveis 
públics, serveis socials, infraestructures) i anar adap-

Viabilitat del sistema 
públic de pensions

Xavier Hernández
Secretari d’Organització

Federació de Jubilats i Pensionistes
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tant els mecanismes de transferència d'ingressos cap 
als jubilats, en una societat on tothom podrà estar 
millorant el seu nivell de vida. En el curt termini, 
pot haver-hi dificultats importants quan hi ha taxes 
d'atur tan elevades com en l'actualitat. D'aquí la 
necessitat de polítiques d'intervenció molt activa del 
sector públic per generar llocs de treball com a pri-
mera mesura per fer viables les pensions.

El problema de la viabilitat de les pensions és, per 
tant, de caire politicosocial, no tècnic. En un moment 
històric de revifament del capitalisme més depre-
dador, d'hegemonia política neoliberal i de retrocés 
dels drets socials és molt difícil d'imposar una polí-
tica d'intervenció activa i de redistribució que va en 
un sentit totalment contrari. L'actuació pública en 
àrees estratègiques com l'educació, la recerca o la 
sanitat genera beneficis socials molt importants a 
mitjà i a llarg termini, però a curt termini xoca amb 
els interessos privats. Una fiscalitat justa i suficient 
és indispensable per a l'existència d'un sector públic 
eficient que empenyi la productivitat de l'economia 
i, per tant, permeti salaris i beneficis molt més grans 
en el futur, però les empreses prefereixen abaixa-
des d'impostos per guanyar més a curt termini. 
L'augment de la productivitat requereix de forma 

indispensable el compromís actiu del treballador, 
compromís que només es pot assolir amb salaris 
elevats, continuïtat en la feina, formació en el si de 
l'empresa, perspectives de millora futures i dignitat 
laboral. Però les empreses prefereixen pagar poc, lli-
bertat d'acomiadament i no haver de fer cap forma-
ció, ja que així augmenten els beneficis immediats.

És evident, doncs, que la necessitat col·lectiva de 
millorar el sistema productiu requereix polítiques 
fiscals, laborals, educatives i socials que van en sentit 
contrari dels interessos a curt termini de les empreses. 
Els governs han cedit a la pressió del capital i, en nom 
de la globalització i la competència, estan decidits 
a retallar salaris i drets socials, abaixar pensions, 
privatitzar els serveis públics, traslladar la pressió 
fiscal cap als salaris, desregular l'activitat econòmica i 
financera... En definitiva, retornar a una societat més 
desigual i inestable, en la qual les pensions seran molt 
més insegures. En conclusió, el principal perill del 
sistema de les pensions no és l'envelliment o el mal 
disseny del sistema, sinó una realitat sociopolítica 
adversa en la qual els interessos d'una part de la socie-
tat s'imposen als de la gran majoria de la població.

Els drets no ens els regalen, es conquereixen i es 
defensen. j

E ls estudis assenyalen que les pensions públi-
ques no són viables a llarg termini. Aquesta 
idea ha anat calant en l’opinió pública a causa 

de la reiteració de missatges esbiaixats i catastrofistes 
de la demografia. Però en cap cas se sustenta quan 
repassem l’evidència empírica dels estudis realitzats 
al nostre país. Finançats majoritàriament per entitats 
financeres, es van equivocar estrepitosament en la 
dècada dels 90 i començament dels 2000.

A mitjans de la dècada dels 90, en un context 
també de crisi econòmica, van estimar una pobla-
ció total, el 2010, de 40 milions d’habitants, una 
dada allunyada dels 47 milions reals. També van 
projectar a la baixa la població de 15 a 64 anys el 
2010, de 26,5 milions d’habitants, quan en realitat 
ens trobem amb 32 milions. El més alarmant és que 
van pronosticar la fallida de la Seguretat Social esti-
mant un dèficit el 2000 (de -0,42 a -1,61 del PIB), el 
2005 (de -0,75 a -1,80 del PIB) i el 2010 (de -0,99 

a -2,15 del PIB), quan realment va existir superàvit.
Malgrat els errors anteriors, a causa de la insistèn-
cia de missatges alarmistes a través dels mitjans de 
comunicació, s’ha creat un imaginari col·lectiu de 
col·lapse financer de les pensions en el futur. En 
aquest escenari, la contractació de fons de pensions 
privats va augmentar de 37.860 milions d’euros el 
2000 a 84.757 el 2010.

Les mentides del PSOE i del PP ens porten a aques-
ta situació. Els fons de pensions avui, al 2016, han 
quedat molt devaluats per les caigudes de la borsa, ja 
que la banca els havia invertit en productes de borsa.

Avui el que ens amoïna és l’ús que fa el Govern del 
PP del nostre Fons de Reserva, on posen la mà cada 
cop que els interessa sense donar explicacions a ningú.

Tot això comportarà que haurem de fer una campan-
ya unitària de mobilització (joves - actius i gent gran 
- passius) per defensar les pensions públiques, amb un 
sistema sostenible i la revalorització amb l’IPC. j

Fal·lacies sobre pensions Xavier Hernández
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E l triunfo de la dictadura fascista contra la 
República en nuestro país supuso la limpieza 
de la mayoría de hombres y mujeres honestos 

de nuestras aldeas y pueblos grandes y pequeños: 
sindicalistas, políticos, maestros de escuela, artis-
tas, poetas, y en general los intelectuales, hombres 
y mujeres de ciencias, tuvieran o no creencias reli-
giosas, y más aún los dirigentes de masas; fueron 
aniquilados y los que quedaron con vida perseguidos 
por un régimen que duró más de 40 años, que se 
mantuvo a base de “inspectore militare”, estados de 
excepción y pelotones de fusilamiento hasta finales 
de 1975.

La derrota de la República, con el régimen déspota 
de Franco, trajo las peores calamidades para una 
población que solo dependía del valor mercantil de 
su fuerza de trabajo, como moneda de cambio para 
cubrir sus necesidades. De entre estas necesidades de 
primer orden, después de la alimentación, estaba la 
falta de habitabilidad; en los campos de los pueblos 
mucha gente vivía en chozas y en las ciudades como 
Barcelona y Madrid y otras algo industrializadas, 
proliferaban las colonias de barracas. Con el desa-
rrollismo, este problema se fue agudizando en la 
medida que la autarquía iba dando paso a la invasión 
de capitales extranjeros a partir de la segunda mitad 
de la década de los cincuenta del pasado siglo XX. 
De manera que esta situación ya era insostenible, 
la gente no iba a seguir conformándose a vivir sin 
agua en sus hogares y en hacer sus necesidades en 
los huertos o en los descampados. Eso pasaba en 
Palma del Río, donde yo me crié, en un barrio que le 
llamaban “Las Cabilas”.

El desarrollismo aumentó el trabajo a destajo, las 
horas extras a discreción y la ocupación domici-
liaria, y, con lo que se ahorraba de eso, más lo que 
se pillaba de las remesas recibidas de los más de 3 
millones de trabajadores en el extranjero, aquí se 
produjo una estampida febril anarquizante para 
convertir las barracas en habitáculos dignos; hasta 
que la burguesía se dio cuenta y se puso al frente del 
gran proyecto para llenarse los bolsillos. El motor 

aconsejado por los banqueros para este impulso 
económico fue la Obra Sindical del Hogar; esta 
encuadrada en la estructura del sindicato vertical y 
a su vez este dirigido por Falange Española, como 
partido único del régimen franquista.

El sindicato vertical se sostenía en tres patas: 
a) funcionariado (falangista), b) empresarios, y c) 
trabajadores. En la Obra Sindical del Hogar, los tra-
bajadores ya solo figuraban en las listas de espera 
para alcanzar una vivienda que rara vez les tocaba. 
Normalmente las repartían por cupos a las distintas 
áreas de poder para hacer regalías y otra parte a 
las queridas de los “machotes” que se repartían el 
poder. En esa orgía de corrupción, la Obra Sindical 
del Hogar tenía carta blanca para hacer y deshacer; 
el miedo a la represión política impedía cualquier 
intento de denuncia sobre la corrupción de esta, el 
material destinado a las obras públicas se desviaba 
a otras privadas según testimonios de encargados 
de obras. Entre otras cosas, los trabajos eran hechos 
con vigas de cemento aluminoso, un producto des-
cubierto por los alemanes que, ligado al cemento 
normal, las vigas se podían utilizar a las 24 ó 48 
horas, mientras las de cemento normal no eran uti-
lizables hasta los 21 días; ello para la fabricación a 
plazo récord.

Mi barrio, “La Pau”, fue construido por BECOSA, 
Constructora Asturiana, entre otras. Consta de 
2.500 viviendas, inauguradas hace 50 años en julio 
de 1966, las cuales heredaron los males de los mate-
riales con las que fueron construidas, obligando a 
los vecinos a costosas reparaciones en estructuras 
y acabados. La Asociación de Vecinos del barrio se 
fundó en 1968, con sindicalistas que compaginaban 
la lucha vecinal con la de las empresas y los ramos 
de producción; también estaba formada por gente 
de distintas creencias e ideologías, haciendo frente 
a enormes contradicciones. Por ejemplo: funciona-
rios honestos contra funcionarios pícaros apegados 
al antiguo régimen (La Pau era un hervidero de 
estos). Hasta que la Asociación de Vecinos se forta-
leció luchando, entrando en el “nuevo orden demo-

De la obra sindical del hogar  
–falangista– a la democracia formal

Francisco Liñán Muñoz
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crático” con un gran balance positivo, pero, por 
supuesto, con grandes retos pendientes de resol-
ver, donde se señalaban cartapacios de corruptelas 
que se pusieron en manos de los nuevos gestores.

Pero la llegada de los “nuestros” se oscureció 
con el pactismo de la transición para poner en el 
trono a un Borbón, que no fue transitorio, y que 
después de aquel ha venido otro. Y el poder real 
del franquismo se fue moldeando en un principio 
hasta que, con unos cuantos años, los constructo-
res del PP, CiU y PSOE-PSC, lo volvieron a poner 

en su sitio. En Catalunya, CiU y PSC montaron 
asociaciones vecinales paralelas, con subvenciones 
públicas, y a las que no eran de ellos las arrumba-
ron al ostracismo. Con estos representantes afines 
firmaron la “paz social”, y se deshizo el compromi-
so con el Ministerio de la Vivienda de 300 millo-
nes de ptas. de la época para equipamientos del 
barrio, y se vuelven a contratar un buen número de 
empresas para colocar miles de millones de euros 
repitiendo la misma historia de la Obra Sindical 
del Hogar, vinculada al poder de la corrupción. j

Manuel Pérez Vera

S i todos los que opinan y escriben que el Partido 
Popular hoy en el Gobierno de España, como 
ayer y como mañana, se pusieran de acuerdo 

para concertar una oposición efectiva al mismo y lo 
arrojaran al estercolero del que nunca debe salir, los 
trabajadores tal vez mejoraríamos nuestra situación 
como clase social. Deberían ponerse de acuerdo los 
partidos políticos, claro, y principalmente los nues-
tros. Supongo desde luego que sabemos quiénes 
son. Pero, ¿y los sindicatos? ¿Qué dicen nuestros 
sindicalistas? Que hay que renovarse. Que hay que 
prestar atención a la revolución tecnológica del 4 a 
0. (No me he equivocado, es el resultado de la golea-
da que nos están imponiendo.) Que hay que prestar 
atención a la opinión del afiliado. Que hay que ser 
transparentes (yo diría que hay que verlos y verlo 
todo) y más...

Nada. La crisis no es solo económica, y puesto que 
dicen los que saben que ya el Partido Popular nos 
ha sacado de ella, la crisis que queda es sobre todo 
social. Sálvese quien pueda, que el Estado no funcio-
na si no eres banquero. Salvemos lo que podamos de 
las estructuras que aún amparan a los débiles, por-
que en el desconcierto la riada puede llevárselo todo 
por delante. Salvemos los muebles y si podemos, 
además, hagamos lo que decimos que hay que hacer 
y que no voy a repetir, porque ya lo dice Toxo y cía. 
Y si puede ser, prestemos atención a las pensiones, 
porque eso ya es lo mío, y a la demolición de la Ley 
de dependencia y a tantas otras cosas a las que un 
Estado social de derecho debe prestar atención aun-
que no lo hace.

¿Qué hay de lo mío? Es una pregunta que se suele 
hacer a todo aquel que tiene algo de poder y que, 
no lo olvidemos, en tiempos de crisis en los que 
cada uno tiende a salvarse como puede, hace para 
proteger el culo. La harán aquellos que necesitan 
ver si su silla aún está libre o los que para mante-
ner o conquistar algunos ingresillos, afirmarán ser 
partidarios de la renovación, aunque manteniendo 
todo aquello que es imprescindible, o sea lo suyo. 
En estos tiempos en los que se necesita firmeza en 
las ideas, pero sobretodo voluntad de hacer algo aun 
a riesgo de equivocarnos, desechad levantar el brazo 
como si fuera de madera. Los brazos de madera pro-
ceden a obedecer a cerebros de corcho que una vez sí 
fueron. Las estructuras de poder siempre se justifi-
can y siempre tratan de perpetuarse; cambiarlas no 
es nada fácil ni está a la mano de cualquiera.

El sindicato. Nuestro sindicato se formó con la 
gente que quiso decir no. Seguirá vivo mientras haya 
gente que sepa distinguir entre un dirigente sindi-
cal y un jurado de empresa. Será útil mientras los 
trabajadores así lo consideren, y crecerá mientras 
tenga la formación suficiente para conocer desde 
donde procede la organización a la que representa 
el elegido en sus listas. Tenemos mucha historia por 
la que sentirnos orgullosos, pero también alguna 
vergüenza. A algún larguísimo secretario general lo 
echamos, aunque le apoyaron casi la mitad de los 
delegados con brazo de madera o no. Aquellos con el 
brazo de palo ya sabemos por qué lo hicieron. Pero, 
¿y los otros? Es difícil la renovación. Mucho más de 
lo que nos creemos. j

¿Por qué no 
nos rebelamos?
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E l passat dia 30 de setembre les organitzacions 
CCOO i UGT de pensionistes i jubilats, conjun-
tament amb la Plataforma Unitaria de la Gent 

Gran de Catalunya, vàrem fer entrega a la Delegació 
del Govern del Estat a Catalunya del següent manifest.

Manifest revindicatiu
En el Dia Internacional de la Gent Gran, que se cele-
bra cada 1 d'octubre, els majors pertanyents a CCOO 
i UGT volem fer sentir les nostres veus enmig de les 
greus circumstàncies per les quals està travessant el 
nostre col·lectiu.

Durant aquests últims anys, hem anat denunciant 
que les mesures que es prenien per sortir de la crisi no 
eren les idònies i afectaven de manera molt desequili-
brada la part majoritària, però més feble de la societat, 
i dins d'ella, també, de forma intensa les persones 
grans. No obstant això, les actuacions en relació amb 
les persones i entitats sobre les quals recau la major 
responsabilitat en la generació d'aquesta crisi (sector 
financer, especuladors) són insuficients o inexistents.

Les administracions públiques tenen l'obligació 
d'assegurar que les pensions siguin suficients per 
a viure dignament. Per això s'ha de promoure una 
millora de les quanties de les pensions, tant contribu-
tives, com de les no contributives.

El Govern segueix amb les retallades i aquestes 
afecten també, de forma intensa, la gent gran. Un 
col·lectiu que és molt vulnerable a aquestes polítiques, 
ja que les persones grans estem passant, cada vegada 
més, a convertir-nos en sustentadores principals (en 
ocasions úniques) de les següents generacions, ja que 
les pensions suposen la principal font d'ingressos de 
més del 25% de les llars.

El sistema públic de pensions és perfectament sos-
tenible, encara que per a això cal reforçar la seva 
estructura d'ingressos. La millor i més ferma garantia 
per a això passa per assegurar un mercat de treball 
amb ocupacions de qualitat i salaris suficients per a 
totes les persones que avui pateixen la xacra de l'atur 
i la precarietat laboral. Alhora que l'Estat ha de con-
tribuir a reforçar l'estructura d'ingressos del sistema 
per la via impositiva, complementant els ingressos per 
cotitzacions socials; es tracta d'una aportació solidària 
de l'Estat envers la Seguretat Social, en els mateixos 
termes en els quals els treballadors i treballadores 
vam contribuir en el passat a finançar, amb els exce-

dents de les nostres cotitzacions socials, bona part de 
les polítiques públiques que es van dur a terme durant 
dècades.

Lluny d'això, el Govern ha renunciat a adoptar 
mesures que millorin els ingressos del sistema sobre-
utilitzant el Fons de Reserva mitjançant la suspensió 
dels límits màxims de disposició que preveia la Llei, i 
donant lloc al seu consum de forma anticipada. I, de 
la mateixa manera, la reforma de pensions imposada 
unilateralment el 2013, en lloc d'adoptar mesures 
que augmentin els ingressos, busca reduir en el mig 
i llarg termini la despesa en pensions per la via de la 
reducció del poder adquisitiu d’aquestes, mitjançant 
el factor de sostenibilitat i la nova fórmula de revalo-
ració de pensions.

Per tot això, avui, dia 1 d'octubre, el col·lectiu de 
gent gran de CCOO i UGT volem reclamar al Govern 
de la nació i al conjunt dels poders públics i adminis-
tracions, el següent:
1. Exigim al Govern que convoqui urgentment la 

comissió del Pacte de Toledo perquè, sobre la base 
del diàleg i el acords social i polític amplis, es posin 
en marxa les mesures necessàries per garantir la 
sostenibilitat del sistema públic de pensions, tal com 
s'ha anat fent des de 1995 amb excel·lents resultats.

2. El nou Índex de Revalorització de Pensions (IRP) 
ha de ser substituït per una fórmula diferent de 
revaloració pactada en el marc del Diàleg Social, 
que garanteixi el manteniment del poder adqui-
sitiu de les pensions durant tot el període de per-
cepció. I en tant això es produeix, el Govern ha de 
garantir un flux de recursos sostingut i suficient 
en el sistema de Seguretat Social que permeti que 
l'aplicació de la pròpia fórmula de IRP garanteixi el 
manteniment del poder adquisitiu.

3. Constatem que la bretxa entre rics i pobres ha 
augmentat al nostre país com a conseqüència de la 
crisi. N’hi ha alguns que mai no ho passen mala-
ment, mentre que un percentatge important de la 
societat no tenen per alimentar la seva família. En 
l'actualitat, es xifra en més de quatre milions de 
pensionistes els que estan per sota del llindar de la 
pobresa, d'ells tres milions cobren menys de 420 
euros al mes, quan les pensions públiques tenen un 
paper fonamental en la demanda interna de béns i 
serveis del nostre col·lectiu, contribuint al creixe-
ment i la reactivació de l'economia i assegurant un 

Dia internacional de la gent gran. 1 
d’octubre de 2016
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nivell de vida digne i de qualitat.
4. Exigim una renda mínima estatal per millorar una 

llacuna molt concreta, i molt àmplia, que avui té el 
sistema de protecció social, ja que no està dissenyat 
per protegir els que mai no han tingut una ocupa-
ció i la busquen (joves sobretot, però també dones 
) i els aturats de llarga durada (avui ja d'un perfil 
sociodemogràfic amplíssim), que veuen esgotades 
les prestacions d'atur, i que es troben en una situa-
ció de necessitat perquè ni ells ni els seus entorns 
familiars tenen ingressos suficients.

5. Les reformes de la sanitat pública necessiten un 
ampli consens social i el suport d'una gran aliança 
d'organitzacions que impedeixi la contínua adop-
ció de mesures unilaterals i que freni el persistent 
intent de privatitzar els serveis sanitaris públics. 
Transcorreguts ja gairebé trenta anys des de 
l'aprovació de la Llei General de Sanitat, ha arribat 
el moment de reforçar el Sistema Nacional de Salut a 
partir de noves propostes legislatives, econòmiques i 
socials que, entre altres qüestions, abordin:

 •  La garantia de finançament suficient del SNS i els 
Serveis Autonòmics que l'integren.

 •  Reversió de les retallades imposades des de 2012 
en la cobertura del SNS com a dret universal de 
tots els ciutadans i la intensitat i la qualitat de les 
seves prestacions.

 •  Rebuig als nous copagaments imposats en 
l'atenció sanitària (transport sanitari no urgent, 
prestació ortoprotètica, productes dietètics...) i 
l'actual model de copagament farmacèutic, pel 
seu impacte negatiu, especialment per als nivells 
de renda més baixos, i la seva inadequació per a 
les situacions d'especial necessitat vinculades a 
cronicitat o pluripatologies. En aquest sentit, cal 
substituir aquest model per un altre que respon-
gui a les necessitats dels ciutadans, elimini els 
copagaments per als col·lectius més desafavorits, 
evitant que es generin barreres en l'accés als trac-
taments necessaris, i els redueixi amb caràcter 
general aplicant límits i criteris de progressivitat. 
A més, alhora, han d'incorporar aspectes relacio-
nats amb l'ús racional del medicament i accions 
d'educació sanitària i informació.

 •  Acabar amb les privatitzacions dels centres sani-
taris, garantint la utilització dels fons públics per 
assegurar la provisió i la producció públiques de 
forma majoritària.

 •  Ens oposem a un Tractat de Lliure Comerç entre 
Estats Units i la Unió Europea, que pot conduir 
a la protecció dels interessos privats enfront dels 
interessos socials en matèria sanitària.

 • Hem de potenciar els serveis de salut pública, 
millorant la seva capacitat diagnòstica i terapèutica 

d'atenció a la salut mental, la salut sexual i repro-
ductiva, la investigació en salut, etc., invertint la 
tendència patida durant aquests últims anys. Les 
polítiques, els recursos i les inversions en salut 
pública són essencials en el desenvolupament de 
qualsevol sistema de salut, en la prevenció de 
malalties, fomentant l'autocura.

6. Llei de dependència: La seva plena implantació 
està encara molt lluny d'aconseguir-se. El volum 
de persones en llista d'espera ronda el 30%, cosa 
que significa que pràcticament 1 de cada 3 persones 
amb dret reconegut a l'atenció es troba encara pen-
dent de rebre una prestació efectiva. Per garantir 
l'atenció d'aquestes persones en llista d'espera en 
els termes en què estableix la llei mitjançant pres-
tacions preferentment de serveis, cal que la dota-
ció pressupostària, tant estatal com autonòmica, 
s'incrementi buscant, a més, fórmules que garan-
teixin el finançament de serveis professionals sobre 
altres alternatives.

7. Necessitem un tipus superreduït de l'IVA per a 
tots els béns i serveis vinculats a l'alimentació i 
a l'energia. És a dir, gas, calefacció i electricitat, 
cosa que suposaria una ajuda a les famílies i als 
pensionistes i jubilats; en molts casos, ens perme-
tria poder encendre el braser els mesos d'hivern. 
Aquesta mesura s'ha de donar en el marc d'una 
reforma fiscal integral i justa que garanteixi la 
suficiència de les administracions públiques per 
fer front a les necessitats d'inversió que requereix 
l'Estat de benestar.

8. Exigim al Govern espanyol mesures eficaces con-
tra la pobresa energètica, establint un autèntic bo 
social per a l'electricitat i el gas, que garanteixi el 
subministrament bàsic de totes les llars i impedeixi 
els talls de subministrament, tenint en compte els 
membres de la unitat familiar i el nivell de renda.

9. Que les polítiques socials compleixin el seu objectiu 
final, que és el de garantir l'accés universal de totes 
les persones a cobrir les seves necessitats bàsiques. 
Seguim constatant que, en massa ocasions, aques-
tes polítiques es dissenyen unilateralment, sense 
comptar amb els sindicats, legítims representants 
dels treballadors i dels pensionistes. Per la qual 
cosa, des del nostre punt de vista, entenem que, 
per aquesta causa, tant la reforma laboral com la 
reforma de les pensions han estat un fracàs, que 
està afectant de ple aquests col·lectius.

10. Els pensionistes i jubilats de CCOO treballarem per 
la reorientació de la política econòmica i social del 
Govern, ja que aquestes polítiques ens han abocat, 
també al col·lectiu de gent gran, a un augment de la 
desprotecció social i a un augment de les situacions 
d'empobriment. j
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Manifest
Les organitzacions de persones grans coordina-
des en la PLataforma Unitària de la Gent Gran de 
Catalunya: AJUP de la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya (USOC), Associació Ciutadana pels Drets 
de les Dones, Coordinadora Nacional de Jubilats i 
Pensionistes, Federació Catalana d’Unió Democràtica 
de Pensionistes, Federació de Jubilats i Pensionistes 
de la CONC, Unió de Jubilats i Pensionistes de la 
UGT de Catalunya, altres organitzacions d’àmbit local 
i persones adscrites a títol individual; hem decidit 
elaborar un manifest de denúncia i reivindicació que 
exposem a l’opinió pública i lliurem a la Delegació del 
Govern d’Espanya a Catalunya.

Fa vuit anys (que ...) de crisi econòmica i social a 
Catalunya i Espanya. En aquest període de temps 
s’ha produït un increment de la pobresa i la des-
igualtat; ho posen de manifest tots els informes 
elaborats per Creu Roja, Càritas i altres organismes. 
El més preocupant és que la pobresa està afectant 
en major mesura a la infància i que els seus pares 
disposin d’un treball no és garantia per sortir-se’n. 
S’han incrementat les llars amb tots els seus actius 
en atur, i també han sofert un increment els que no 
tenen ingressos, augmentant així el nombre de famí-
lies en situació de pobresa crònica, etc.

Les dues reformes laborals imposades -sobretot la 
ultima- han provocat una disminució generalitzada 
dels salaris, un abaratiment de l’acomiadament, un 
increment de la precarietat laboral, una acceleració 
de la destrucció d’ocupació, un greu desequilibri en 
el marc de relacions laborals a favor dels empresaris 
i un fenomen nou: l’aparició de treballadors pobres.

Les mesures que el Govern Espanyol ha anat 
adoptant per sortir de la crisi i reduir el dèficit 
públic, han demostrat no ser valides, només n’hi ha 
prou amb comparar algunes xifres: les hores set-
manals treballades en el 1r trimestre del 2008 van 
ser 685.818.700, al 2n trimestre del 2016 van ser 
620.128.600. Una diferència de 65.689.400 d’hores 
menys de treball.

Els treballadors ocupats en el 1r trimestre del 2008 
van ser 20.402.300. En el 2n trimestre del 2016 van 
ser 18.301.000; 2.101.300 treballadors menys que a 
l’inici de la crisi.

La població activa en el mateix període de temps: 
8 anys i mig s’ha incrementat només en 299.200 
persones. Aquesta xifra tan escassa ho és (a banda 
de les febles polítiques d’ocupació adoptades) com a 
conseqüència dels treballadors immigrants que han 
marxat als seus països d’origen i els treballadors del 
nostre país, fonamentalment joves preparats, que 
s’han vist obligats a emigrar per no trobar feina al 
nostre país.

Hem vist com continuen produint-se desnona-
ments. La manca de polítiques públiques d’habitatge 
i una Llei Hipotecària injusta, han provocat que 
centenars de milers de famílies hagin perdut el seu 
habitatge i es trobin sense solució habitacional.

La Gent Gran patim el deteriorament del nostre 
Sistema Públic Sanitari per:
• L’increment de les llistes d’espera.
• La reducció del pressupost en més de 3.000 

milions d’euros en quatre anys a Catalunya.
• Per haver passat del dret a la sanitat universal a 

dependre de la condició d’assegurat per a l’accés.
• El copagament farmacèutic.
• El traspàs de pacients d’hospitals públics a pri-

vats.
• El tancament de places en els hospitals públics.
• La no optimització dels recursos tècnics existents 

traslladant proves diagnòstiques a centres pri-
vats.

• La privatització de molts serveis del sistema.
• etc.

Les esperances posades en l’anomenada Llei de 
Dependència s’han vist parcialment frustrades, les 
retallades pressupostàries i la modificació de la Llei 
inicial -sobretot amb l’aplicació del Títol III Mesures 
de racionalització del sistema de dependència del 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol- han pro-
vocat: una reducció en les prestacions econòmiques 

La Plataforma Unitària de la Gent 
Gran de Catalunya, participa al DIA 
de la Gent Gran
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del 15%, una reducció de la prestació mínima garan-
tida per l’administració general de l’estat en un 13%, 
la reducció de les hores d’atenció a l’ajuda domici-
liària, la no cotització a la seguretat social de les per-
sones cuidadores familiars fonamentalment dones 
(amb edat propera a la jubilació) unes 172.000 a tot 
l’estat, les persones que ha mort sense rebre pres-
tacions (unes 125.000 aproximadament), les més 
de 300.000 persones que estan en espera de rebre 
les prestacions, i encara hem de sumar a aquestes 
reduccions i esperes, el fet que -per primera vegada- 
per aplicar el copagament es tingui en consideració 
el patrimoni de la persona afectada.

Un greu problema és la situació de dèficit de la 
Seguretat Social. No s’entén com es pot parlar de 
recuperació econòmica i desmantellar el Fons de 
Reserva de la Seguretat Social.

Dels 66.815.000 d’euros que disposava el Fons al 
desembre del 2011 hem passat a 24.207.000 d’euros 
al juliol del 2016; xifra a la qual hem de sumar uns 
8.100 milions d’euros procedents dels excedents de 
les mútues d’accidents laborals.

S’han gastat, en quatre anys i mig, uns 50.708.000 
d’euros. 

Si encara hi ha existències en el Fons de Reserva és 
pels rendiments de les inversions realitzades. Hem 
de tenir present que a aquest ritme de disposició del 
Fons de Reserva, en poc menys de dos anys, aquest, 
estarà esgotat.

El Govern en lloc d’adoptar mesures que aug-
mentin els ingressos de la Seguretat Social, busca 
reduir al mig i llarg termini la despesa en pensions 
mitjançant la Llei 23/2013, de 23 de desembre, 
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de 
revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat 
Social. Aquesta norma aprovada al marge del Pacte 
de Toledo -sense comptar amb els agents socials, 
amb l’informe desfavorable del Consell Econòmic 
i Social d’Espanya i amb les mocions de rebuig 
d’algunes administracions municipals de Catalunya-, 
provoca una reducció de la pensió inicial dels futurs 
pensionistes des de l’any 2019 mitjançant el factor 
de sostenibilitat i la reducció del poder adquisitiu 
de les pensions conseqüència la nova fórmula de 
revaloració.

EL SISTEMA DE PENSIONS ÉS SOSTENIBLE. 
El deteriorament no està produït per la despesa 
excessiva. Som dels països de la UE-15 que menys 
gasta respecte del nostre PIB. El problema està pro-
duït per la insegura recuperació econòmica, per la 
baixada generalitzada de salaris, per la precarietat 

laboral, pel baix salari mínim interprofessional, per 
les polítiques d’austeritat aplicades, per costejar les 
polítiques actives d’ocupació des de la Seguretat 
Social mitjançant els diversos tipus de deduccions en 
les cotitzacions socials, etc.

Així, el problema del qual ningú parla és la situa-
ció dels referents econòmics per accedir i aplicar 
les polítiques socials, l’INDICADOR PÚBLIC DE 
RENDA D’EFECTES MÚLTIPLE (IPREM) a Espanya 
i l’INDICADOR DE RENDA DE SUFICIÈNCIA DE 
CATALUNYA (IRSC) a Catalunya estan congelats des 
de l’any 2010, provocant una devaluació del total de les 
polítiques socials i un enduriment de l’accés a aquestes.

Les dades contingudes en els estudis i informes 
d’organismes nacionals i internacionals, posen de 
manifest que la bretxa entre rics i pobres augmenta 
al nostre país com a conseqüència de la crisi. Hi ha 
alguns que mai ho passen malament, mentre que un 
percentatge important de la societat no te els recur-
sos suficients per cobrir les necessitats bàsiques. 

En l’actualitat, es xifra en més de quatre milions 
de pensionistes els que estan per sota del llindar de 
la pobresa; d’ells tres milions cobren menys de 420 
euros al mes, quan les pensions públiques juguen un 
paper fonamental en la demanda interna de béns i 
serveis de la Gent Gran. Cal tindre en compte que 
el futur creixement d’ocupació vindrà motivat per 
l’ampliació de l’Estat del Benestar contribuint, així, 
al creixement i reactivació de l’economia i assegurant 
un nivell de vida digne i de qualitat.

Per tot això exigim als Governs d’Espanya i de 
Catalunya:
• La convocatòria urgent de la comissió del Pacte de 

Toledo perquè, sobre la base del diàleg i d’acords 
socials i polítics amplis, es posin en marxa les 
mesures necessàries per garantir la sostenibilitat 
del sistema públic de pensions, tal com s’ha anat 
fent des de 1995 amb excel·lents resultats; cal 
reforçar l’estructura d’ingressos del sistema per 
la via impositiva, complementant els ingressos 
per cotitzacions socials. Es tracta d’una aportació 
solidària de l’Estat envers la Seguretat Social, en 
els mateixos termes en els quals els treballadors i 
treballadores contribuirem en el passat a finançar 
amb els excedents de les nostres cotitzacions 
socials bona part de les polítiques públiques que 
es van dur a terme durant dècades.

• La derogació de les reformes laborals imposades, 
i la reunió del Govern i dels Agents socials per 
dissenyar un nou marc de relacions laborals fruit 
del diàleg i la concertació.
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• La derogació de la reforma del sistema de pen-
sions imposada que contempla el Factor de 
Sostenibilitat i l’índex de Revaloració de les 
Pensions. Les administracions públiques, tenen 
l’obligació d’assegurar que les pensions siguin 
suficients per viure dignament. Per això s’ha de 
promoure una millora de les quanties de les pen-
sions, tant contributives com no contributives.

• Que les polítiques actives d’ocupació siguin 
finançades des de la fiscalitat general i no 
mitjançant reduccions en les cotitzacions socials.

• La recuperació de la sanitat publica i universal 
no ha de dependre de la condició d’assegurat per 
accedir-hi,

 –  Que aquesta sigui finançada amb impostos, 
eliminant qualsevol tipus de copagament.

 –  La recuperació del pressupost que es destinava 
l’any 2008.

 –  L’eliminació gradual de les llistes d’espera.
 –  La recuperació dels serveis externalitzats.
 –  La posada en funcionament de totes les places 

d’hospitals públics tancades.
 –  La recuperació del control públic dels preus 

dels medicaments destinats al que s’ha anome-
nat patologies menors.

 –  L’ampliació de la cartera de serveis conside-
rant-hi les pròtesis dentals, els audiòfons i les 
ulleres, etc.

• En autonomia personal i atenció a la depen-
dència:

 –  La supressió del Títol III, Mesures de raciona-
lització del sistema de dependència, del Reial 
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. La recupe-
ració dels nivells de prestacions econòmiques 
existents l’any 2010.

 –  La recuperació de la intensitat de l’ajuda domi-
ciliària.

 –  La recuperació de la cotització a la Seguretat 
Social dels cuidadors familiars.

 –  La recuperació de la quantia de la prestació 
mínima garantida per l’Administració General 
de l’Estat.

 –  Eliminar 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.
 –  Aplicar preferentment les prestacions de ser-

veis en lloc de les prestacions econòmiques, tal 
com disposa la llei.

 –  etc.

• L’increment cada any, amb l’IPC, dels referents 
econòmics per accedir i aplicar les polítiques 
socials: l’IPREM a Espanya i l’IRSC a Catalunya, 
i la recuperació del poder perdut en aquests com 
a conseqüència dels 6 anys de congelació.

• L’adopció de les mesures necessàries per evitar 
els desnonaments i que aquests no es puguin 
produir sense alternativa habitacional. Elaborar 
d’una nova llei hipotecària. Activar les polítiques 
públiques d’habitatge i la creació de vivendes 
amb serveis destinats a persones grans i joves, 
emprenent igualment una política pública de 
rehabilitació d’habitatges.

• Mentre no es produeix una autèntica reactivació 
econòmica, amb els nivells que teníem abans de la 
crisi, és urgent l’elaboració de plans d’emergència 
social per atendre al conjunt de persones en 
situació de pobresa en la qual es contempli un 
autèntic bo social per a l’electricitat, aigua i gas, 
que garanteixi el subministrament bàsic a totes 
les llars i impedeixi els talls de subministrament, 
tenint en compte els membres de la unitat fami-
liar i el nivell de renda.

• L’aprovació d’un tipus súper reduït de l’IVA per 
a tots els béns i serveis vinculats a l’alimentació i 
a l’energia. És a dir, aigua, gas, calefacció i elec-
tricitat, el que suposaria una ajuda a les famílies 
i als pensionistes i jubilats, que en molts casos, 
ens permetria poder encendre el braser els mesos 
d’hivern. Aquesta mesura s’ha de donar en el 
marc d’una reforma fiscal integral i justa que 
garanteixi la suficiència de les Administracions 
Públiques per fer front a les necessitats d’inversió 
que requereix l’Estat de Benestar.

• Exigim una Renda Mínima estatal per millorar 
una llacuna molt concreta, i molt àmplia, que 
avui té el sistema de protecció social, ja que no 
està dissenyat per protegir els que mai van tenir 
una ocupació.

Finalment manifestem que ens oposem al Tractat 
de Lliure Comerç entre Estats Units i la Unió 
Europea que està conduint a la protecció dels inte-
ressos privats enfront dels interessos socials en 
matèria sanitària. j

PLataforma Unitària de la  
Gent Gran de Catalunya
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A l’acte van assistir-hi una cinquantena escassa 
de persones, la majoria tècnics i tècniques de 
serveis socials i poca gent gran, a excepció dels 

components de la Permanent del Consell Consultiu 
de la Gent Gran del Garraf i algun cas aïllat.

Un cop fetes les salutacions de la consellera 
comarcal i de la regidora de Benestar Social de 
Sitges (aquesta es va estendre fent un relat de totes 
les tasques assignades a la seva regidoria), el coor-
dinador de l’acte va fer una introducció dels objec-
tius de la jornada i va passar la paraula al primer 
dels ponents convidats, Juan Manuel Rivera, treba-
llador social referent comunitari de dependència a 
les comarques del Garraf i l’Alt Penedès, el qual va 
exposar les dificultats que es troba en la seva feina 
per causa de l’escassetat de recursos i va alabar la 
feina dels i les professionals que es dediquen a tre-
ballar la dependència.

A continuació, va prendre la paraula el company 
Ramon Pla Marco, representant de la Plataforma 
Unitària de la Gent Gran de Catalunya, que va fer 
una intervenció molt reivindicativa, amb crítiques 
als governs d’Espanya i Catalunya, que va agradar 
molt als assistents.

En la part en què van intervenir els professionals 
del sector, la doctora Añaños, metgessa a l’Hospital 
de Sant Antoni Abad de Vilanova, va exposar els greus 
problemes que planteja la demora en la concessió de 

la dependència, perquè es troben freqüentment amb 
persones grans que entren a l’hospital per ser inter-
vinguts, sent independents, però que després de la 
intervenció, s’han convertit en dependents i acaben 
ocupant llits de convalescència. Com que la demora 
per concedir la dependència és molt llarga, romanen a 
l’hospital més temps del que seria estrictament neces-
sari, la qual cosa bloqueja l’entrada d’altres pacients 
que, al seu torn, romanen al centre d’aguts esperant 
per ser intervinguts, més temps del necessari.

Després, la senyora Anna Barceló, gerent de un 
grup de residències, va demanar que als dependents 
de grau 1 se’ls permetés entrar en llista d’espera 
de grau 2 des del primer dia, ja que això és el que 
succeeix gairebé sempre en un termini d’uns 4 anys. 
Com que no els permeten fer-ho, han d’esperar a 
assolir realment el nivell 2 per fer la demanda, i com 
que triga a concedir-se uns 4 anys més, doncs es tro-
ben aquests 4 anys en situació de grau 2, però rebent 
la prestació corresponent al grau 1.

Per acabar, les tècniques que treballen el tema als 
municipis de la comarca van fer un relat de la seva 
ingrata tasca, agreujada pels pocs recursos al seu 
abast, que impedeixen donar la resposta adequada 
als ciutadans en el tema de la dependència. j

Joana Solsona
SO BALLAPAG

Aplicació i implementació de la llei 
de la dependència al Garraf
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Activitats Sindicals
Dia 6 d’octubre. Manifestació pel Treball Digne a la Via Laietana a Barcelona.

Dia 11 de juliol. Aniversari dels 40 anys de l’assemblea de Barcelona. Actes realitzats a l’esglessia de Sant 
Medir - Can Batlló i Fabra i Coats.

Juliol i setembre. Assemblees a Terrassa i Sabadell. Intervencions d’en Ramon Pla i Joan Alamillo.

Dia 3 d’octubre constitució del Consell de la Gent Gran de Catalunya. Acte a càrrec de la Consellera de 
Benestar i Familia. L’acte va comptar amb l’assistència d’una representació nostra.
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11è Congrés de la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de 
Catalunya

E l passat 11 de juliol, la Confederació Sindical de 
CCOO va acordar la convocatòria del seu 11è 
Congrés.

A continuació, el dia 28 de setembre, la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya va acordar les nor-
mes que regularan la participació de l’afiliació en els 
processos de debat i reelecció dels delegats/des als 
diferents nivells del procés, assemblees, conferències 
i congressos adients, segons el que s’estableix en les 
normes aprovades i en els estatuts de l’organització.

De la seva banda, la CS de CCOO i la Federació de 
PP i JJ estatal varen aprovar les seves pròpies normes.

Aquestes normes també afecten les unions interco-
marcals, que celebraran els seus processos territorials, 
en comú amb la resta de processos.

La nostra Federació va realitzar un consell en què 
també vàrem donar el tret de sortida al nostre procés 
propi, sumant-nos als altres processos, d’acord amb 
les normes de la CS de la CONC i les de la Federació 
Estatal de PP i JJ de CCOO, per ambdós processos.

Esquema del procés aplicat a la Federació de PP i JJ 
de CCOO de Catalunya
El procés complet consta de 5 nivells. A tots els nivells 
es produirà debat i es podran presentar esmenes, tant 
de supressió com d’addició als textos, que presentin 
cadascuna de les organitzacions convocades.

Les normes congressuals estableixen el procediment 
de presentació de les esmenes i el mecanisme perquè 
aquestes prosperin, el tant per cent de suports, etc...

Al marge dels documents congressuals, també es 
podran presentar esmenes als estatuts de CCOO.

Es crearà una Comissió de Normes que s’encarregarà 
de vetllar pel compliment d’aquestes i de la resolució 
dels conflictes que puguin succeir. Aquesta comissió 
estarà integrada per un representant de cada federa-
ció i de la CE de la CS de la CONC.

Per vetllar per l’acompliment dels processos, cada 
organització convocant designarà una comissió tècni-
ca, organitzativa del seu propi congrés. Aquesta estarà 
composta per tres membres.

L’organització per a l’elecció de les delegades i els 
delegats per nivells, serà la següent:

Primer nivell 
Aquest nivell és obert a la participació del conjunt de 
l’afiliació.

Les assemblees seran convocades per les federa-
cions de ram de procedència de cadascú.

Aquestes assemblees es celebraran en el decurs dels 
mesos de desembre i primera quinzena de gener.

En les assemblees podran participar les persones 
convocades en ambdós processos (la federació de 
ram i la Federació de PP i JJ); les assemblees tindran 
un àmbit de debat dels documents congressuals i 
d’aportació d’esmenes i un altre àmbit d’elecció de les 
delegacions al 2 Nivell.

En el procés d’elecció de delegats/des, l’afiliació de 
PP i JJ només pot presentar-se a una candidatura; 
si fos el cas que alguna persona es presentés a totes 
dues, quedarà exclòs de les dues candidatures.

Amb caràcter general, en cada unió intercomarcal 
s’escolliran 25 delegats/des al 2 Nivell. Excepte el 
Barcelonès, que n’escull 50. Per facilitar el procés, les 
candidatures seran unitàries i tancades, a proposta de 
cadascuna de les unions intercomarcals i el Barcelonès, 
mantenint un repartiment proporcional del percentat-
ge d’afiliació de les federacions de ram i l’equilibri esta-
blert en els estatuts de percentatge per raó de gènere.

Segon nivell
Les delegacions escollides celebraran un congrés de la 
Federació de PP i JJ a les unions intercomarcals.

Aquest congrés ha d’escollir càrrecs orgànics: la 
Secretaria General i la Comissió Executiva.

També haurà d’escollir la delegació al Congrés de la 
Unió Intercomarcal, estipulada en les normes de la CS 
de la CONC.

Així mateix escollirà la delegació al Congrés de la 
Federació de PP i JJ de Catalunya.

Es celebraran entre la segona quinzena de gener i la 
primera de febrer.
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La UI de Lleida seguirà un procés diferenciat, ateses 
les normes de la CS de la CONC 

Tercer nivell
Les delegacions escollides en els processos de les 
unions intercomarcals i la de la Federació de PP i JJ 
de CCOO de Catalunya realitzaran els seus processos 
congressuals. En aquests congressos, s’han d’escollir 
càrrecs orgànics: la Secretaria General i la Comissió 
Executiva i els consells, en ambdós processos.

També s’escolliran les delegacions al Congrés de la 
CS de la CONC i al de la Federació Estatal de PP i JJ 
de CCOO.

La Federació de PP i JJ de Catalunya participarà 
amb una delegació pròpia de 7 membres en el congrés 
de la CS de la CONC.

La Federació de PP i JJ de Catalunya participarà 
amb una delegació de 16 membres en el Congrés de 
la Federació Estatal de PP i JJ de CCOO.

Atès que en el congrés de les UI també s’escullen 
membres per a la delegació, hi haurà la possibilitat 
d’aportar més persones de la nostra Federació en la 
delegació de les UI.

Aquests processos es realitzaran entre finals de 
febrer i primers del mes de març.

Cuart nivell
Les delegacions escollides realitzaran el Congreso de 
la Federación Estatal de PP y JJ de CCOO al mes de 
maig, i el Congrés de la CS de la CONC al mes d’abril.

En aquests congressos s’escolliran els càrrecs orgà-
nics: la Secretaria General i la Comissió Executiva, 
i els membres del Consell Nacional i del Consejo 
Estatal.

També s’escollirà la delegació al Congrés de la CS de 
CCOO, en cadascun dels processos.

Cinquè nivell
Les delegacions escollides celebraran el Congreso de 
la Confederación Sindical de CCOO.

S’hi escolliran els càrrecs orgànics: la Secretaria 
General i la Comissió Executiva i els membres del 
Consejo Confederal.

Aquest congrés se celebrarà a primers de juny.

Esborrany dels documents:
Pel que fa als documents a debatre, us fem a mans un 
esborrany de les qüestions que considerem impor-
tants debatre, ja que ens hauran de ser el full de ruta 
de les accions prioritàries segons el parer de la nostra 
organització.

L’estructura consta d’11 eixos, distribuïts en tres 
blocs. Aquests eixos preveuen la realitat actual dels 
àmbits de treball de l’organització, els socials, i man-
tenen les nostres polítiques d’identitat.

Aquests continguts són fruit de les aportacions de 
les persones membres del Consell de la Federació 
de PP i JJ de Catalunya des del mes de juny fins al 
mes de setembre, i seran definitius a finals d’octu- 
bre. 

P resentem aquesta ponència en un escenari 
econòmic que no és favorable per al conjunt dels 
treballadors/es ni per als pensionistes i jubilats, 

ja que es consolida la situació de creixement feble, amb 
perill de deflació i elevada taxa d’atur, lligat a la política 
governamental que es completa amb baixades genera-
litzades d’impostos i estímuls a la contractació estable 
(primers 500 euros de salari exempts de cotització), 
que intenten amagar les falles d’una reforma laboral 
que, d’altra banda, no es va dissenyar per reduir la dua-
litat en l’ocupació ni aturar la seva destrucció, sinó per 
devaluar el preu del factor treball. Aquestes polítiques 
es financen amb retallades en la protecció per atur, 
gairebé congelació de pensions i consum anticipat del 
Fons de Reserva (70% des de 2012). Aquesta políti-
ca fiscal i pressupostària, unida a la promoció de la 

devaluació salarial i d’un model de creixement de baix 
valor afegit, produeixen l’altra gran contradicció de la 
política econòmica del govern:

L’augment del dèficit de la Seguretat Social; els ingres-
sos no creixen al ritme esperat. Malgrat l’augment de 
l’ocupació i, com a conseqüència, de l’estrenyiment 
de les bases de cotització de la nova ocupació, de la 
reducció de cotitzacions en els contractes indefinits, ja 
que les mesures d’ajust del Govern s’han centrat no a 
estimular els ingressos, sinó a reduir els seus costos o a 
alentir el seu creixement, les pensions, la seva quantia, 
el mètode de càlcul i la revalorització no s’han escapat 
de la política de retallades i austeritat d’aquest Govern. 
Aquests últims anys, els Pressupostos han recollit la 
mínima revalorització de les pensions (0,25%) i la con-
gelació del nivell mínim de finançament del Sistema 

Introducció
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per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, així com 
la no dotació, per quart exercici consecutiu, del nivell 
acordat de finançament del SAAD.

Per CCOO, la solució a la insuficiència de recursos de 
la Seguretat Social i del SAAD passa per l’augment pro-
gressiu de les aportacions de l’Estat via impostos i per 
una recuperació de l’ocupació de qualitat que impulsi les 
cotitzacions socials davant la situació actual, en la qual 
l’ocupació generada de baixa qualitat (temporal, a temps 
parcial) i el procés de devaluació salarial estan evitant la 
recuperació dels ingressos per cotitzacions a la calor de 
la millora de l’ocupació, com sí ocorria en el passat.

Hi ha una política econòmica alternativa a l’actual, 
però la seva posada en pràctica és molt més complica-
da, ja que implica construir més Estat i millors institu-
cions laborals, enfront del pla conservador, l’objectiu 
del qual és desmuntar l’Estat i debilitar les institucions 
laborals i els seus agents (negociació col•lectiva i sin-
dicats).

Una resposta a la crisi liderada des del sector públic 
exigeix un augment dels seus recursos a curt termini, 
que es pot atendre lluitant contra el frau fiscal de mane-
ra més decidida (encara que els seus efectes es veuen 
en el mitjà i el llarg termini). No obstant això, apujar 
els impostos, que en tipus efectius són més baixos que 
a Europa, xoca amb percepcions socials contràries 
molt arrelades (es paga massa, sempre pels mateixos, i 
es rep poc a canvi), gràcies al desinterès dels, fins ara, 
dos grans partits de govern per elevar la cultura fiscal 
del país, i per permetre un sistema tributari excessi-
vament complex i permissiu amb els incomplidors. 
Addicionalment, perquè una pujada d’impostos sigui 
defensable davant el contribuent, s’ha d’acompanyar 
d’una millora en els controls d’eficiència de la despesa 
pública en tots els nivells de l’Administració.

Per CCOO, la recuperació econòmica passa per 
impulsar la demanda interna a través de la millora 
real dels salaris i per la creació d’ocupació de quali-
tat. L’augment de les exportacions i el de la demanda 
externa són insuficients per consolidar la recuperació 
econòmica. La demanda interna (consum privat, con-
sum públic, inversió) segueix tenint un pes crucial en la 
nostra economia i en la seva recuperació. Després dels 
forts ajustos productius i retallades laborals durant la 
crisi i la millora de la productivitat, el teixit productiu 
té marge més que suficient per abordar la millora de 
l’ocupació i els salaris sense posar en perill la recupera-
ció i la viabilitat de les empreses. Les propostes del sin-
dicat van en aquest sentit, d’impulsar una recuperació 
real, sostinguda i sostenible dels salaris.

És imprescindible un canvi del model productiu, 
que potenciï el pes del sector industrial i en general 
dels sectors amb més valor afegit, sense abandonar 
els sectors tradicionals (turisme, construcció), que, no 
obstant això, s’han de realinear al voltant del nou para-
digma productiu.

Per enfortir les nostres propostes, des de CCOO apos-
tem per una reforma fiscal que millori la progressivitat i la 
recaptació impositiva i que combati de front el frau i l’evasió 
fiscal, introduint al mateix temps mesures que alleugin les 
càrregues fiscals dels sectors més afectats per la crisi; com 
la proposta de l’IVA social reduït per als béns de primera 
necessitat. I la proposta de la renda mínima garantida, 
com un dret que vagi més enllà de les actuals prestacions i 
ajudes als aturats de llarga durada amb càrregues familiars.

Per tot això és pel que, des de la Federació de 
Pensionistes de CCOO, hem preparat aquesta ponèn-
cia amb il•lusió, desglossarem les propostes i servirà, 
sense cap mena de dubte, per millorar el nivell de vida 
del col•lectiu que representem.

Bloc 1: Protecció social

Eix 1 Pensions
Aquest eix constarà d’aquesta part abreujada i 
d’una altra en forma d’annex que tindreu amb els 
documents definitius.

C om dèiem en el 10è Congrés, “el Sistema 
Públic de la Seguretat Social és un dels 
eixos vertebradors de l’Estat del benestar, 

element determinant de cohesió social i territorial 
d’Espanya, i un potent mitjà de redistribució inter-

generacional de la renda. A més de la seva funció 
en l’enfortiment de la cohesió social, el Sistema 
de Seguretat Social té un paper de primer ordre 
com a estabilitzador macroeconòmic, servint com 
a garantia i sustentació de la demanda interna de 
béns i serveis, provocant la generació d’ocupació”.

Al costat del Sistema Públic de Seguretat Social, 
són essencials, per a la cohesió social, el Sistema 
Públic Sanitari, el Sistema Públic d’Ensenyament i el 
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Sistema Públic de Serveis Socials. Tots ells van rebre 
un fort impuls abans de la crisi econòmica; fins i tot el 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
va ser creat un any abans que aquesta aparegués.

Hem de defensar el conjunt dels sistemes de pro-
tecció social com a garantia que els ciutadans no 
queden sols davant l’adversitat, i que mitjançant 
el Sistema Públic d’Ensenyament es pugui garantir 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats. Res 
no ens han regalat, el que hem aconseguit, tot i lluny 
de la mitjana dels països de la UE-15, ha estat amb 
l’esforç del conjunt dels treballadors/es i de les nos-
tres organitzacions sindicals, ja que hem tingut la 
capacitat de lluitar, negociar i acordar, arrencant a 
poc a poc millores per a cada un dels sistemes.

Quan la societat espanyola i la catalana caminàvem 
en l’equiparació de drets respecte als països de la 
UE-15, apareix la crisi econòmica i social, una de les 
més llargues i profundes que hem conegut. Portem ja 
9 anys i considerem que les mesures que s’estan adop-
tant no serveixen per sortir-ne. A Espanya és agreujada 
pel gran moviment especulatiu generat sobre un bé 
social necessari (l’habitatge), a partir de la Llei 6/1998, 
de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions.

En aquest temps de crisi econòmica i social, s’ha 
accentuat la crítica des dels estaments oficials i dels 
poders fàctics a les organitzacions sindicals. El més pre-
ocupant és que algunes organitzacions sindicals minori-
tàries i alguns moviments emergents se sumen a aques-
ta crítica. Hem de dir clarament i obertament que no 
afavoreixen el conjunt dels treballadors i sí afavoreixen 
aquells que volen destruir l’incipient Estat de benestar i 
el moviment sindical que lluita, negocia i pacta.

(1) Vegeu Annex
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO 
reclamem:
• Una de les primeres mesures ha de ser la supres-

sió de les dues reformes laborals imposades, 
sobretot el Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de 
febrer, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat de treball.

• Abordar la creació d’un nou marc de relacions 
laborals, que permeti recuperar l’equilibri de forces, 
avui totalment decantat a favor de la patronal, com 
a conseqüència de les reformes laborals imposades.

• Reunió immediata del Pacte de Toledo per abordar 
la situació del dèficit actual de la Seguretat Social.

• Garantir que qualsevol mesura que s’adopti res-
pecte al Sistema Públic de Pensions es prengui 
en el marc del Pacte de Toledo i amb acord dels 
agents socials.

• Supressió de la Llei 23/2013, de 23 de desem-
bre, reguladora del ‘Factor de Sostenibilitat i 
de l’Índex de Revaloració de les pensions de la 
Seguretat Social.

• Garantir que del Fons de Reserva només se’n 
pugui disposar del 3% i, en cas de necessitar dis-
posar de major quantia, només sigui possible amb 
l’autorització del Pacte de Toledo i els agents socials.

• Obligatorietat de reunió d’urgència del Pacte de 
Toledo i els agents socials quan s’hagi disposat de 
quantitats superiors al 3% en dues ocasions dins 
d’un trimestre, amb l’objectiu d’estudiar solucions.

• Garantir el ple desenvolupament de la Llei 
27/2011, d’1 d’agost, sobre l’actualització, 
l’adequació i la modernització del sistema de 
Seguretat Social. Inclosa la Disposició addicional 
trenta. Pensió de viduïtat a favor de pensionistes 
amb 65 o més anys que no percebin una altra 
pensió pública.

• Que el complement a mínims que cobren algu-
nes/uns pensionistes no sigui absorbit en cobrar 
la pensió de viduïtat.

• Increment gradual del Salari Mínim 
Interprofessional fins a aconseguir la quantia 
equivalent al 60% del salari mitjà.

• Increment de totes les pensions mínimes per 
garantir que en cap d’elles la seva quantia sigui 
inferior a la línia de pobresa.

• Recuperació del poder adquisitiu perdut des de 
l’any 2011.

• Millorar el conjunt de les prestacions del Sistema, 
per poder equiparar la despesa total en pensions 
respecte del PIB als països de la UE-15.

• La quantia de les prestacions assistencials estan 
per sota del límit de pobresa severa, situació 
totalment inadmissible. Hem de reivindicar que 
la quantia de totes aquestes prestacions sigui 
superior al límit de pobresa.

• Que els treballadors autònoms paguin l’IVA quan 
hagin cobrat les factures, no abans.

Propostes de CCOO per abordar el dèficit de la 
Seguretat Social
Obrir immediatament el debat en el Pacte de Toledo 
i el conjunt dels agents socials per abordar el pro-
blema.

De continuar amb la situació actual, en uns anys 
el Fons de Reserva s’haurà esgotat i tindrem un 
autèntic problema; per això s’han proposat mesures 
immediates, mesures d’aplicació progressiva i mesu-
res estructurals.
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Mesures immediates
• Increment temporal dels tipus de cotització que 

financen les pensions (cotitzacions comunes), 
amb esforç addicional d’empresaris i treballadors.

• Reducció de les cotitzacions per contingències 
professionals, assumint el seu cost l’Estat.

Mesures d’aplicació progressiva
• Increment de les bases màximes de cotització en 

un 15%.
• Convergència de la base mitjana de cotització del 

Règim d’Autònoms amb la del Règim General. 
Per distribuir els costos d’aquest esforç, reducció 
de les cotitzacions professionals, assumint l’Estat 
el cost d’aquestes.

• Assumpció per part de l’Estat de les despeses 
d’administració de la Seguretat Social.

• Que les polítiques actives d’ocupació siguin 
finançades per l’Administració general de l’Estat i 
no des de la Seguretat Social

Mesures estructurals
• Polítiques de reactivació econòmica que ajudin a 

recuperar els llocs de treball perduts en el que va 
de crisi.

• Lluita contra l’economia submergida.
• Finançament per l’Estat de les prestacions per 

mort i supervivència, de manera progressiva, en 
un període de 25 anys, sense modificar el règim 
jurídic d’aquestes prestacions.

• Abordar les reformes estructurals necessàries 
que permetin afrontar el repte demogràfic de les 
pròximes dècades.

• Independentment de qui governi, els sindicalistes 
hem de continuar lluitant, negociant i pactant per 
aconseguir unes millors condicions de treball, un 
millor salari mínim interprofessional, un millor 
sistema públic de pensions i unes prestacions 
socials universals dignes, que permetin treure 
de la pobresa milions de ciutadans d’Espanya i 
Catalunya.

Eix 2 Dependència i seerveis socials

L ’atenció a les persones en situació de dependència 
ha estat una de les reivindicacions fonamentals 
de CCOO i del moviment sindical, i es va trans-

formar en llei fruit de l’acord sobre l’acció protectora de 
l’atenció a les situacions de dependència signat entre el 
Govern (Zapatero), les patronals (CEOE i CEPYME) i 
els sindicats majoritaris (CCOO i UGT).

Entre altres coses es deia:
“D’acord amb el que hem exposat, el Govern i les 

organitzacions sindicals i empresarials acorden impul-
sar un Sistema Nacional de Dependència mitjançant 
una Llei que tindrà la condició de norma bàsica, que 
promogui l’autonomia personal i garanteixi el dret a 
ser atès en situacions de dependència ... “

El 14 de desembre de 2006 va ser publicada al 
BOE la Llei 39, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència.

Aquesta norma legal ha representat un avenç his-
tòric en matèria de drets socials, és una gran con-
questa per al conjunt de la ciutadania i, per CCOO, 
l’orgull d’haver estat protagonista en aquesta trans-
formació social.

Des de la seva creació s’ha anat consolidant ja 
que s’han publicat les normes legals que la desen-
volupen; el nivell mínim de protecció garantit per 

l’Administració General de l’Estat i les diverses 
prestacions econòmiques s’han anat actualitzant 
amb l’IPC durant els anys 2008, 2009 i 2010. L’any 
2011 aquestes van ser congelades (vegeu taula de 
l’evolució al final del document).

L’any 2010, en plena crisi econòmica, el Govern 
Zapatero, mitjançant el Reial decret llei 8/2010, de 
20 de maig, dóna un marge de sis mesos perquè les 
administracions públiques resolguin els expedients. 
És inadmissible que una persona gran dependent 
legalment pugui esperar 6 mesos per rebre les pres-
tacions de serveis o econòmiques previstes en la Llei.

Només arribar al Govern, el Partit Popular, el mateix 
que no va complir els pactes de l’any 2001 en matèria 
de dependència ( “... Es considera, per tant, necessari 
obrir un període d’anàlisi i debat social sobre com s’ha 
de garantir l’atenció a la dependència al nostre país 
... amb vista al fet que, abans de finalitzar la present 
legislatura, pugui estar dissenyada i aprovada una polí-
tica d’atenció a la dependència, amb el rang normatiu 
oportú “), emprèn en solitari mitjançant reials decrets i 
reials decrets llei dels grans retallades, tot saltant-se el 
debat parlamentari (és l’estil de governar del PP).

El 21 de desembre de 2011 el Sr. Mariano Rajoy 
pren possessió del Govern, i només 9 dies més tard 
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modifica el calendari inicialment previst mitjançant 
el Reial decret llei 20/20011, de 30 de desembre, i 
mitjançant el Reial Decret Llei 20/2012, en el Títol 
III, mesures per a la racionalització del Sistema de 
Dependència, i s’efectuen les grans retallades. Cada 
any des del 2012, en la Llei de pressupostos gene-
rals de l’Estat, ha paralitzat el nivell de protecció a 
acordar entre l’Administració General de l’Estat i 
cadascuna de les comunitats autònomes, previst en 
l’article 10; mitjançant el Reial Decret 1050/2013, 
de 27 de desembre, modifica el nivell mínim garantit 
per l’Administració General de l’Estat.

La racionalització i la regulació anunciades pel 
Partit Popular han provocat: La disminució de les 
prestacions econòmiques aproximadament en un 
15%; la reducció de la prestació mínima garantida 
per l’Administració General de l’Estat aproximada-
ment en un 13%; la disminució de les hores d’atenció 
en l’ajuda domiciliària (¿és possible atendre una 
persona gran dependent amb una atenció entre 
46 i 70 hores al mes?); s’ha deixat de cotitzar la 
Seguretat Social a les persones cuidadores familiars. 
Quin futur els espera a les persones que van deixar la 
seva feina per cuidar els seus familiars dependents?, 
són més de 172.000 a tot Espanya, fonamentalment 
dones, la majoria pròximes a l’edat de jubilació; en 
les persones amb dependència moderada (Grau I), 
es paralitza la percepció de les prestacions a què 
tenen dret fins a juliol de l’any 2015, i amb aquesta 
mesura s’incompleix el desenvolupament de la Llei 
inicialment previst; s’han suprimit els nivells dins 
dels graus; s’ha donat un marge de 8 anys perquè 
les comunitats autònomes abonin als interessats els 
compromisos econòmics contrets.

El Reial Decret 174/2011, d’11 de febrer, ha endurit 
les condicions per al reconeixement del Grau III: 
moltes persones, sense haver variat les seves condi-
cions, han vist reduït el seu grau de dependència per 
les revisions d’ofici que s’han efectuat. 

Recentment, segons les dades facilitades per 
l’IMSERSO a 31 de març de 2015, hi havia 1.202.427 
persones amb dret a prestació, de les quals 802.269 
estaven rebent diferents prestacions i serveis; això 
ens permet deduir que 400.158 persones estan en 
llista d’espera; hem de sumar més de 106.000 perso-
nes pendents de valoració; falta transparència en el 
conjunt del sistema; es produeix manipulació infor-
mativa; no podem conèixer bé la realitat amb els 
informes que faciliten l’IMSERSO i el Departament 
de Benestar Social i Família; s’estipula que han mort 
més de 125.00 persones en espera de rebre protec-

ció; hem de remarcar el desigual desenvolupament 
de la Llei en les diferents comunitats autònomes, la 
probabilitat d’accedir al SAAD és més del doble en 
unes comunitats que en altres. L’estrangulament de 
les CCAA per les retallades les posa en un compro-
mís amb els seus ciutadans, havent-se distribuït el 
cost de forma desigual i injusta.

 Els usuaris han finançat el Sistema amb el copa-
gament aproximadament en un 20%.
 El 80% restant del cost es distribueix entre:
• L’Administració de l’Estat un 18%. I les comuni-

tats autònomes el 62%.
• Hem d’afegir el cost de la valoració, el seguiment 

i la gestió, que no estan comptabilitzats i que 
estan finançats per les CCAA.

Podem afirmar que l’Administració General de 
l’Estat no està complint el que indica la llei, ja que el 
cost s’hauria de distribuir a parts iguals entre l’AGE 
i les CCAA.

El SAAD per al 2015 ha suposat una despesa 
directa de 6.590 milions d’€, si s’hi agreguessin els 
costos de gestió, ascendiria a 7.000 milions d’€; si 
s’atengués les més de 400.158 persones que estan 
en llista d’espera, el cost seria aproximadament de 
9.232.000 d’€; com a element positiu hem de desta-
car que han disminuït les prestacions econòmiques 
respecte a les de serveis: l’any 2009 el 51,16% del 
total de prestacions corresponien a les cures en 
l’entorn familiar, l’octubre de l’any 2015 era el 36, 
51%; d’aquesta manera ens hem acostat a l’objectiu 
de la Llei, que dóna prioritat als serveis respecte de 
les prestacions econòmiques.

Els treballadors del sector són els que tenen pitjors 
condicions de treball. Hem de denunciar que els 
centres residencials a Catalunya estan subjectes a un 
conveni d’àmbit estatal.

Des de juliol de 2012 totes les dades del sistema 
són negatives, però sobretot el Govern central con-
tinua predicant a bombo i platerets que el sistema 
funciona bé i que està aconseguint els seus objectius.

A Catalunya, entre juny de 2013 i el 31 de març de 
2016, segons dades del Departament de Benestar 
Social i Família, actualment Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies: S’han incrementat 
en 14.016 les persones que esperen valoració inicial 
i de revisió, estant en aquesta situació 28.351 perso-
nes; increment en 56.040 les persones que esperen 
que se’ls faci el PIA inicial o de revisió, estan en 
aquesta situació 77.946 persones; han disminuït 
en 28.777 les prestacions econòmiques, i en 34.318 
les prestacions de serveis, hi ha 23.826 persones 
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beneficiàries menys. Segons dades de l’IMSERSO, 
les persones amb dret a prestació a Catalunya són 
215.770 i actualment reben prestacions 161.747; 
estarien en espera 54.023 persones dependents; 
és de lamentar que l’Administració de Catalunya i 
l’Administració General de l’Estat no s’hagin posat 
d’acord en el tractament de les dades, ja que cadas-
cuna de les dues administracions, en les mateixes 
dates, facilita dades diferents, sembrant el dubte 
sobre quines hem de prendre en consideració.

A Catalunya, a l’agost de l’any 2013, es va paralit-
zar la prestació econòmica vinculada a centre resi-
dencial, provocant un greu perjudici a les persones 
afectades i les seves famílies. I l’Ordre 139/2014, 
per primera vegada considera el patrimoni de les 
persones afectades per l’aplicació de les prestacions 
econòmiques i els serveis, mesura de difícil aplicació, 
que retreu funcionaris públics per aplicar-la, quan 
haurien d’estar destinats a l’agilització del sistema. 
Segons informe de setembre del 2015, Catalunya 
és la penúltima comunitat autònoma a prestar 
protecció de la data de lliurament de la sol·licitud, 
superant de mitjana el termini de sis mesos previs-
tos legalment (Madrid 195 dies, Catalunya 192 dies, 
Astúries 188 dies i Navarra 185 dies).

A Catalunya, segons el Mapa de Serveis Socials de 
l’any 2014, existien 62.947 places de residència; d’elles 
són públiques directes (Generalitat 4.763 places i 
Administració Local 4.965 places) un total de 9.728 
places, les privades concertades (en les seves diferents 
modalitats) són 41.784 places i les privades 21.163 pla-
ces; aquestes dades ens posen de manifest que les dife-
rents administracions catalanes estan provocant la mer-
cantilització d’una necessitat social, en deixar en mans 
del mercat la suficiència de cobertura; igual passa amb 
les places de centres de dia, afegint a aquestes places el 
problema del desplaçament de les persones usuàries.

Hem manifestat la nostra repulsa a aquestes 
situacions en tots els àmbits de la vida pública i hem 
impulsat accions de protesta al costat d’altres orga-
nitzacions de gent gran. Hem de tenir present que 
cada xifra negativa del sistema per a l’autonomia i 
l’atenció a les persones en situació de dependència 
representa dolor i sofriment de les persones afecta-
des i les seves famílies.

Un aspecte que no es comenta i que afecta directa-
ment l’accés i l’aplicació del conjunt de les polítiques 
socials a Espanya, és la quantia de l’Indicador Públic 
de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) i a Catalunya 
l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC); aquests 
referents estan congelats des de l’any 2010, s’ha 

produït una pèrdua anual de més de 1.800 euros, 
que representa un gran perjudici per als ciutadans.

El conjunt de mesures adoptades ha tingut com a 
resultat una paràlisi del sistema i la tràgica desaten-
ció de centenars de milers de persones dependents i 
les seves famílies. Considerem de gran importància 
els drets socials adquirits i reclamem a les adminis-
tracions públiques que es:
• Suprimeixin les diferents normes legals que han 

retallat la Llei.
• Garantir el compliment de la Llei, per fer efec-

tives les prestacions econòmiques i de serveis 
inicialment previstes.

• Recuperar la devaluació experimentada en la 
quantia de les diverses prestacions econòmiques 
com a conseqüència de no haver-se actualitzat 
des de l’any 2010 amb l’IPC.

• Retornar a la intensitat protectora inicial de 
l’Ajuda domiciliària (SAD), i de manera gradual 
ampliar-la, per garantir una atenció suficient.

• El restabliment dels drets socials de les persones 
cuidadores no professionals (com la cotització a 
la Seguretat Social).

• Recuperar el nivell de protecció que s’acordi 
entre l’Administració General de l’Estat i 
l’Administració de cadascuna de les comunitats 
autònomes a través dels convenis que preveu 
l’article 10. Aquest està sent paralitzat des de 
l’any 2012 mitjançant els pressupostos generals 
de l’Estat.

• L’actualització amb l’IPC dels referents econò-
mics per accedir i aplicar les polítiques socials, a 
Catalunya l’Indicador de Renda de Suficiència, i 
a Espanya l’Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples, i la recuperació del valor perdut per 
aquests des de l’any 2010 .

• S’ha de garantir que en el futur, qualsevol mesura 
per modificar la Llei es faci mitjançant el debat i 
la tramitació parlamentària.

• S’ha d’optar pels serveis de proximitat, ja que 
aquests produeixen ocupació i retorns econò-
mics. Si les persones dependents que estan en 
llista d’espera fossin ateses es generarien més de 
90.000 llocs de treball directes.

• S’han de simplificar els procediments per a la 
concessió de les prestacions previstes en la Llei, 
per escurçar el temps entre el lliurament de la 
sol·licitud i la percepció de les prestacions.

• Hem d’exigir la supressió de les llistes d’espera; 
si una persona és valorada, se li reconeix un 
grau de dependència i passa el temps legalment 
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Eix 3 Salut

U n dels aspectes essencials de l’Estat del 
Benestar és disposar d’un bon sistema públic 
de salut. A Espanya i a Catalunya ho tenim i 

estem orgullosos que sigui un dels millors del món, 
tot i destinant-hi menys recursos econòmics que 
molts països de la UE-15; hem de tenir present que el 
Sistema Sanitari és un potent sector econòmic.

El nostre Sistema Sanitari és fruit d’un impor-
tant consens social i polític, construït a poc a poc al 
llarg dels anys. El dret a la salut està recollit en la 
Constitució Espanyola, 

“Article 43
1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut.
2. Correspon als poders públics organitzar i tutelar 

la salut pública a través de mesures preventives 
i de les prestacions i serveis necessaris. La llei 
establirà els drets i deures de tots en aquest sentit.

3. Els poders públics fomentaran l’educació sani-
tària, l’educació física i l’esport. Així mateix, han 
de facilitar l’adequada utilització de l’oci.”

I en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
“Article 23. Drets en l’àmbit de la salut.

1. Totes les persones tenen dret a accedir en condi-
cions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, en els termes que esta-
bleixen les lleis.

2. Els usuaris de la sanitat pública tenen dret al res-
pecte de les seves preferències pel que fa a l’elecció 
de metge o metgessa i de centre sanitari, en els 
termes i les condicions que estableixen les lleis.

3. Totes les persones, amb relació als serveis sanita-
ris públics i privats, tenen dret a ser informades 
sobre els serveis a què poden accedir i els requi-
sits necessaris per a usar-los; sobre els tracta-
ments mèdics i llurs riscos, abans que els siguin 
aplicats; a donar el consentiment per a qualsevol 
intervenció; a accedir a la història clínica pròpia, 
i a la confidencialitat de les dades relatives a la 
salut pròpia, en els termes que estableixen les 
lleis.”

Fruit de les polítiques que s’estan desenvolupant, 
amb l’excusa de la crisi econòmica, a Catalunya i a 
Espanya, el sistema s’està posant en perill o deterio-
rant a marxes forçades per quatre aspectes fonamen-
tals: la reducció del pressupost, l’increment de les 
llistes d’espera, un empitjorament de les condicions 
de treball dels professionals sanitaris i l’increment 
dels concerts amb centres privats.

El Partit Popular, als quatre mesos d’arribar al 
Govern va publicar el Reial Decret Llei 16/2012, de 
20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sos-
tenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar 
la qualitat i la seguretat de les seves prestacions. 
Aquesta norma legal efectua un atac frontal al nostre 
Sistema de Salut Pública: en el preàmbul es prete-
nia culpabilitzar del dèficit existent les comunitats 
autònomes; la sanitat ha deixat de ser universal com 
un dret de ciutadania i ha passat a ser un dret depe-
nent de la condició d’assegurat, entrant en col·lisió 
amb la Llei catalana d’accés als serveis de salut de 

establert actualment (sis mesos), hem d’animar 
perquè denunciïn l’Administració pública davant 
els tribunals de justícia, ja que les prestacions i els 
serveis que la Llei conté són de dret subjectiu i no 
estan subjectes a restriccions pressupostàries.

• Hem d’exigir que les administracions facin campan-
yes de sensibilització perquè les activitats de la cura 
siguin compartides per igual entre homes i dones.

• S’han de crear les infraestructures socials neces-
sàries (places residencials, places de centre de dia, 
etc.) per cobrir les necessitats que existeixen i les 
futures.

• Tornar a reconèixer com a propis de les entitats 
locals tots els serveis de proximitat, suprimits 
mitjançant la Llei 27/2013, de Racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local.

• Garantir la preparació dels empleats públics i de 
les persones cuidadores familiars per desenvolu-
par la seva activitat.

• Garantir el transport als centres de dia i ampliar 
els horaris perquè siguin coincidents amb les jor-
nades laborals de les famílies.

• S’ha de fer una aposta estratègica per la qualitat 
del Sistema; element essencial per aconseguir-ho 
és l’increment de les ràtios del personal i establir 
mecanismes que ens permetin saber l’opinió dels 
ciutadans sobre el Sistema.

• S’ha de reformular el copagament, suprimint que 
es tingui en compte el patrimoni; eliminar els 
topalls actuals; caminar cap a la gratuïtat total de 
l’assistència i que aquesta es financi mitjançant 
impostos.
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l’any 2012, o la Llei General de Salut estatal apro-
vada l’any 2011, i retrocedint en alguns aspectes a 
abans de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de 
sanitat. Deixa fora els immigrants no regularitzats, 
més de 600.000, molts dels quals han treballat i 
cotitzat a la Seguretat Social, i com a conseqüència 
de la desocupació no han pogut regularitzar la seva 
situació. S’implanta un nou sistema de copagament 
farmacèutic deixant les persones grans de rebre la 
medicació prescrita de manera gratuïta, s’amplia 
el nombre de medicaments exclosos de la prestació 
farmacèutica, els medicaments que diuen destinats 
per a patologies menors queden fora del control 
públic i els seus preus s’han disparat, medicaments 
utilitzats en gran mesura per la gent gran.

Hem d’afegir la reducció generalitzada del pres-
supost: a Catalunya l’any 2009 s’hi van destinar 
12.164’301 milions d’euros, l’any 2015 van ser 
8.399’19 milions d’euros, en aquest període s’ha 
reduït el pressupost en -3.765’111 milions d’euros, 
que representa aproximadament 535 € menys per 
persona i any; s’han incrementat les llistes d’espera 
quirúrgiques i les de proves diagnòstiques; s’han 
incrementat els temps mitjans d’espera; s’han tan-
cat llits en hospitals públics traspassant pacients a 
hospitals privats; es traspassa la responsabilitat a 
les famílies de la cura de les persones amb malalties 
cròniques terminals, per la falta de professionals i 
centres sociosanitaris destinats a ells; etc.

Les retallades no s’han distribuït de forma igual: 
als serveis d’atenció primària, als hospitals de pro-
pietat i gestió pública i als concertats sense ànim 
de lucre se’ls va retallar en els últims anys entre un 
16 i un 20%; els concertats qualificats d’utilització 
pública, però amb ànim de lucre, se’ls va augmentar 
el concert en un 76’8% aproximadament.

A les persones, com a conseqüència de 
l’envelliment, els apareixen problemes de la vista, 
l’oïda, bucodentals, dels peus, etc., i tots ells reper-
cuteixen en la salut en general i en definitiva en les 
seves condicions de vida. És de lamentar que en la 
cartera dels serveis del nostre Sistema Sanitari no 
estiguin previstes les pròtesis bucals, els audiòfons, 
les ulleres, els serveis de podologia, etc.

La gent gran de CCOO hem reivindicat en diferents 
congressos la necessitat que els centres primaris de 
salut estiguin dotats d’especialistes en gerontologia. 
Aquesta reivindicació és generalitzada en tots els 
àmbits organitzatius de la gent gran; com dèiem en 
el nostre 10 Congrés de Catalunya

“La geriatria ha estat definida com la branca de la 

medicina interna que es preocupa dels aspectes clí-
nics, preventius, terapèutics i socials de les malalties 
en les persones grans”.

En aquest període de temps s’ha produït un incre-
ment de la precarietat laboral dels professionals del 
sector; s’han reduït els salaris; i s’han empitjorat 
les condicions de treball com a conseqüència de 
l’increment de les càrregues de treball i la pressió 
assistencial.

Si amb les reduccions dràstiques del pressupost el 
Sistema Sanitari no es trenca i manté la qualitat del 
servei, és per l’esforç que realitzen el conjunt dels 
professionals del sector. Des d’aquesta ponència i 
des de l’11 Congrés de la Federació de Pensionistes i 
Jubilats, els manifestem el nostre agraïment públic i 
el nostre suport a les seves reivindicacions.

Tots els canvis s’han efectuat sense consultar amb 
els professionals del sector. Considerem que prete-
nen a mitjà termini privatitzar la gestió del màxim 
nombre de centres i serveis, reduint al mínim la 
sanitat pública.

La salut, com és evident, no només depèn de com 
s’organitza el Sistema Sanitari, sinó també d’altres 
factors com l’alimentació, l’habitatge, el treball, la 
pol·lució, etc., com posa de manifest l’Organització 
Mundial de la Salut. En l’informe del Departament 
de Salut de Catalunya de setembre de 2014, s’ha 
posat de manifest que les polítiques d’austeritat 
han deteriorat el conjunt dels determinants socials i 
econòmics de la salut (increment de la desocupació, 
de la pobresa, els desnonaments, la pobresa en la 
infància, els treballadors pobres, etc.). Aquest tema 
ens preocupa per les repercussions que puguin tenir 
en l’esperança de vida i les desigualtats que es pro-
dueixen per raons socials, fins i tot en una mateixa 
ciutat.

La gent gran de CCOO de Catalunya reclamem:
• Recuperar el pressupost que es destinava l’any 

2009, incorporant l’IPC d’aquests anys.
• Incrementar el pressupost destinat a salut de 

manera gradual fins que sigui equiparable a la 
mitjana dels països de la UE-15.

• Abolir el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, 
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat 
del Sistema Nacional de Salut i millorar la quali-
tat i la seguretat de les seves prestacions; i totes 
les normes legals que han representat un retrocés 
en el Sistema Sanitari Públic.

• Reducció de les llistes d’espera operatòries i de 
proves diagnòstiques.

• Incorporar a la cartera de serveis sanitaris les 
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pròtesis bucodentals, els audiòfons, les ulleres, els 
serveis de podologia, etc.

• Tornar a obrir els llits hospitalaris tancats en 
aquests anys, així com els centres d’atenció pri-
mària tancats.

• No traspàs de pacients d’hospitals i centres 
públics a centres privats, sobretot si en els centre 
públics hi ha plantes i llits no utilitzats.

• No externalització de proves diagnòstiques, 
màxim quan els recursos públics disponibles no 
estan optimitzats en la seva utilització.

• Cap reforma del Sistema Sanitari sense previ 

acord amb els professionals del sector i els agents 
socials.

• Increment de les places sociosanitàries, per evi-
tar transferir a les famílies més responsabilitat 
de cura de les persones amb malalties cròniques 
avançades.

• Recuperació del control públic del preu dels 
medicaments destinats a patologies menors.

• No discriminació en l’aplicació de les modernes 
tècniques sanitàries per raons d’edat.

• Millors condicions laborals per al conjunt dels 
treballadors del sector.

Eix 4 Salut laboral
Exposició
Per la condició de pensionistes i jubilats de la 
Federació, els problemes que podem tenir en referèn-
cia a aquest tema es redueixen a les seqüeles adqui-
rides en la nostra època com a treballadors en actiu. 
D’aquestes, una de les més greus, i en la qual ens 
centrarem, és el cas dels treballadors que van mani-
pular amiant.

Tenint en compte que l’amiant es va prohibir l’any 
2001, i que el període de latència dels seus efectes 
pot ser de fins a 40 anys, ens trobem que el 80% 
dels afectats estan jubilats. Tot això el converteix en 
un problema especialment sensible per a la nostra 
Federació.

Arran del que s’ha exposat, es constitueix un grup 
de treball a nivell nacional (2013.06.28) que té com 
a objectius:
• Donar a conèixer els riscos de l’amiant
• Donar a conèixer com és l’amiant
• Quantes aplicacions té (més de 3.000)
• Quant amiant hi ha al nostre país (s’estima que 

més de dos milions de tones)
• Donar a conèixer el Programa de Vigilància de la 

Salut (PIVISTEA)
S’inicia una campanya informativa (2014.10.22) 

amb el lema: “Controlant l’amiant envellim més 
activament”, en la qual s’explica que la xifra de tre-
balladors que han estat directament en contacte amb 
l’amiant es calcula en aproximadament 180.000, 
sense comptar amb els potencialment afectats per 
contaminació ambiental. Dels quals només 50.000 
estan controlats o comptabilitzats en el Programa de 
Vigilància de la Salut o PIVISTEA.

Proposta de pla de treball federal sobre amiant, 
2016
• Coordinació interna
 Ens estem posant en contacte amb els responsa-

bles de Salut Laboral de les diferents federacions 
de ram, igual que amb els responsables de Salut 
de la CONC. Amb la intenció de treballar junts 
tota la problemàtica que té relació amb l’amiant.

• Informació
 Mantenint reunions amb les diferents associa-

cions d’afectats per l’amiant, per tal d’agrupar i 
coordinar el treball d’aquestes. Això farà que la 
informació arribi més enllà del sindicat i pugui 
arribar a més gent.

• Intervenció institucional
 La intervenció institucional es fa a nivell estatal i 

confederal, i estem informats puntualment.

Conclusions
• Objectius
 Aquest grup de treball creu que l’objectiu final ha 

de ser la total desaparició de l’amiant del nostre 
entorn. Però, fins que arribi aquest moment, ens 
hem de centrar a: Informar, conscienciar, defen-
sar i protegir totes les persones que estiguin o 
puguin estar afectades per l’amiant.

• Propostes
 Nivell municipal
 Un cens municipal dels edificis amb risc d’amiant.
 Nivell autonòmic
 Controls epidemiològics (per conèixer si hi ha 

zones especialment sensibles al territori).
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 Punts segurs de recollida i emmagatzematge de 
l’amiant.

 Convenis entre la Conselleria de Salut i l’EVI 
(Equip de Valoració d’Incapacitats), per tal 
d’agilitzar el procediment i no repetir proves que 
solen ser molt agressives.

 Nivell estatal
 Desenvolupament eficient del PIVISTEA.

 Coeficient reductor en els treballadors en actiu 
però que han estat en contacte amb l’amiant. De 
manera que es puguin jubilar abans.

 Nivell europeu
 La creació d’un fons de garantia que cobreixi els 

afectats les empreses dels quals han desaparegut 
sense fer-se càrrec de les indemnitzacions.

Eix 5 Qualitat de vida

L a qualitat de vida ens remet a factors polítics, 
socials i culturals que faciliten o dificulten 
l’autonomia i la independència de les persones 

un cop han arribat a una determinada edat o, si es 
prefereix, no només amb la major o menor longevitat 
sinó amb el que s’ha donat a anomenar “qualitat de 
vida en la vellesa”.

A nivell teòric, el concepte de qualitat de vida ha 
d’incloure les especificitats pròpies de la vellesa, tant 
fisiològiques com socials, de la mateixa manera que 
les diferències respecte de les anteriors etapes del 
cicle de vida. A això se suma el fet que cal identifi-
car els elements connexos de naturalesa objectiva 
(xarxes de suport, serveis socials, condicions econò-
miques, entorn) i els de naturalesa subjectiva (salut, 
activitat, satisfacció).

A nivell pràctic, són tres les àrees en què es plan-
tegen desafiaments referits a la qualitat de vida en la 
vellesa:
a) En l’àmbit dels mercats, tant de treball com de 

béns i serveis, l’augment del nombre absolut i 
relatiu de persones grans introdueix modifica-
cions.

b) En l’àmbit de la societat, aquest procés genera 
noves formes d’organització de la família, així 
com diverses respostes de la comunitat davant les 
naixents demandes de benestar.

c) En l’àmbit de l’Estat, cal fer front a les noves 
tensions socials sorgides de les necessitats de 
finançament dels sistemes de seguretat social, als 
canvis en les relacions de dependència econòmica 
entre generacions i la competència intergenera-
cional pels llocs de treball.

Ara bé, les evidències relatives a la situació de la 
gent gran indiquen que aquesta és heterogènia, i en 
general estan molt lluny de gaudir d’una qualitat de 
vida d’acord amb les seves necessitats pel que fa a 

ingressos, salut, autonomia i integració intergene-
racional.

La quantitat, les condicions d’accés i l’estructura de 
les oportunitats que ofereix el nostre país per viure 
els últims anys de l’existència no sempre asseguren 
una qualitat de vida adequada. Ans al contrari, el que 
sí està succeint és que “les persones grans estan fent 
a les seves famílies i comunitats contribucions que 
assumeixen de diferents formes, des de tenir cura de 
la infància fins a constituir-se en la font d’ingressos 
més permanent i segura de les llars de les quals for-
men part “, contribucions, afegim amb certesa, que 
són a més creixentment essencials.
a) La primera es refereix a un estat material que 

garanteixi l’accés i el gaudi de recursos i serveis 
que assegurin una vellesa digna (ingressos, crè-
dits, habitatge adequat, salut).

b) La segona comprèn els aspectes estructurals que 
determinen la ubicació social de les persones 
grans en el conjunt de la societat (imatge social, 
solidaritat intergeneracional).

c) En ambdues dimensions cal considerar que la 
vellesa és una categoria variable i heterogènia que 
comprèn persones amb interessos i necessitats 
diferents.

Cal tenir en compte que l’envelliment de la pobla-
ció es produeix en un entorn social que està canviant 
també amb rapidesa, i assenyalem com a principals 
factors d’aquest canvi que la mida de les famílies es 
redueix, el paper de la família extensa s’esvaeix i les 
percepcions pel que fa al suport intergeneracional i 
l’atenció de les persones grans canvien ràpidament.

Per aquest motiu, la vellesa adquireixi una dimen-
sió política, ja que els canvis en la forma de viure de 
la gent gran tenen importants repercussions per a 
les polítiques de qualsevol país desenvolupat o en 
vies de desenvolupament. No obstant en els països 
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desenvolupats s’han d’ampliar la prestació de cures 
oficials a llarg termini per al col·lectiu de gent gran, 
inclosa la residència en centres especialitzats, i orga-
nitzar serveis alternatius perquè les persones grans 
puguin envellir a casa seva si així ho desitgen.

Unes polítiques que, referenciades en la garantia 
i la protecció dels drets consagrats en la Declaració 
Universal de Drets Humans, han d’abordar, entre 
altres, les qüestions següents:
a) La participació i la potenciació de la gent gran.
b) La lluita contra l’abús i l’abandonament de la gent 

gran.
c) El creixement de la productivitat haurà de portar 

una major càrrega per intentar superar les possi-
bles conseqüències negatives de l’envelliment de 
la població en el creixement econòmic.

d) La garantia de la seguretat econòmica en la velle-
sa.

e) El manteniment i l’atenció de la salut i de les 
cures a llarg termini durant la vellesa.

Evidentment, cadascuna de les qüestions assenya-
lades ha de ser desenvolupada a través de polítiques 
específiques, entre les quals assenyalem, succinta-
ment, algunes d’elles.

Pel que fa a la participació i la potenciació del 
col·lectiu de gent gran, és important fomentar els 
mecanismes efectius de participació política i social; 
és bàsic perquè el tema de l’envelliment i la qualitat 
de vida formin part de l’agenda política, ja que, si no 
és així, quedarà (com va succeint fins ara) relegada a 
mesures residuals, sobretot en el seu vessant socio-
sanitari, a l’atzar de la major o menor “generosi-
tat” intergeneracional, i únicament impulsades cada 
vegada que s’engrosseix la problemàtica social, per 
després esvair-se, i ocupar una posició subordinada.

Però sens dubte les dues qüestions que solen ser 
recurrentment objecte de controvèrsia són les dues 
últimes: la garantia de la seguretat econòmica en la 
vellesa i el manteniment de l’atenció de la salut i les 
cures a llarg termini durant aquesta vellesa.

La primera d’elles parteix d’un estudi de les neces-
sitats d’un enfocament ampli i de diversos nivells; 
bascula fonamentalment sobre el manteniment dels 
sistemes de pensions (i la garantia d’una possibili-
tat universal per a accedir-hi); sistemes en què la 
solidaritat intergeneracional i el volum de presta-
cions poden proporcionar una garantia suficient 
d’ingressos per contribuir a gaudir d’una qualitat de 
vida acceptable.

Pel que fa a la segona, a més de subratllar la 
necessitat d’adaptar els diferents sistemes de salut 

a la nova realitat demogràfica, és important el fet 
d’interposar mesures específiques per atendre cures 
de llarg termini, tant a la llar com fora d’ella, tant 
per part de la família com a través de dispositius 
institucionals, i que puguin garantir una qualitat de 
vida digna per al col·lectiu de gent gran a casa nostra.

La quqlitat de vida- viure amb dignitat, requereix 
tenir cobertes diferents àrees com són: 

a) Independència econòmica. Disposar o no d’una 
pensió digna (entre altres ingressos). Des del sindi-
cat lluitar per garantir unes pensions dignes es una 
prioritat.

b) Un habitatge digne. Els desnonaments en 
aquests moments és una pràctica tan usual, que 
malauradament l’hem incorporat en la nostra quo-
tidianitat. S’ha d’exigir els organismes amb com-
petència en la matèria que els aturi mitjançant la 
mobilització i altres formes de lluita.

c) Valoració social. la valoració de la gent gran com 
una càrrega passiva genera una percepció negativa 
que influeix en la pròpia qualitat de vida. Des del 
sindicat s’ha de treballar a través de diferents estra-
tègies de sensibilització per tal de trencar aquest 
estigma que té les gents gran

d) Autoestima i empoderament de les gents gran. 
Participació en els diferents àmbits socioculturals 
de l’entorn més proper. Que hem de fer? Potenciar 
espais de participació intern i extern a partir dels 
seus interessos i la seva disponibilitat.

Aquests són diferents paràmetres que es conside-
ren bàsis en una bona qualitat de vida:
• El benestar emocional 
• Les relacions interpersonals 
• Els béns materials 
• Desenvolupament personal (accés a la cultura i a 

la formació)
• Habilitats personals (en el treball i en la vida 

social)
• Benestar físic (bona atenció sanitària i bons 

hàbits de vida)
• Capacitat de decisió per a escollir per si mateixos 

les seves opcions de vida
• Els drets a ser considerats amb respecte.
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L a Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO 
està legalitzada per la Llei 1/2002, reguladora 
del dret d’associació, i registrada en el Ministeri 

de l’Interior, i forma part de la Confederació Sindical 
de CCOO, segons l’art.17 dels Estatuts confederals.

La Federació de PP i JJ de CCOO és l’organització 
de tota l’afiliació, recollint el projecte sindical de la 
CS de la CONC i de la CS de CCOO.

En els estudis que sobre afiliació hem realitzat, 
ens hem detingut específicament en la caiguda 
d’afiliació que es produeix quan s’acaba la vida labo-
ral dels afiliats i afiliades.

En l’actualitat, la nostra afiliació, segons les dades 
del mes de setembre, és de 6.925, repartits en 4.931 
majors de 65 anys i 1.236 majors de 60 i pensionis-
tes.

De mitjana es manté a l’entorn de 7.000 afiliats/
es. El flux de companys/es que passen en complir 
els 65 anys i el de companys/es que ens deixen, 
s’equilibra.

Un dels factors que influeixen en la voluntat de 
donar-se de baixa és el preu de la quota d’afiliació.

Per definició, la quota obligatòria dels pensionis-
tes es definirà segons els ingressos, posant al dia 
els mínims actuals i redefinint les quotes especial i 
reduïda, i quan s’ha d’aplicar la quota general. Tal 
com s’estableix en el pla integral de quotes.

L’encaix vinculat als ingressos, solidari, que com-
partim, hauria de tenir en compte els serveis i 
prestacions que obté una persona jubilada dels que 
ofereix el sindicat.

Es definirà la distribució de les quotes buscant un 
resultat equilibrat.

Creiem necessari establir un sistema de quotes 
més ajustat als serveis que ens presta l’organització. 
Establint un tracte especial dins del pla de quotes 
confederal. Incrementant-se cada any amb el mateix 
percentatge que la resta de quotes (IPC).

Entre les accions a considerar, hi havia la defensa 

dels interessos específics, l’assessorament en les 
pensions, en matèria de serveis socials, i la promoció 
d’activitats culturals.

L’afiliació sindical dels pensionistes manté en part 
un component ideològic o d’identitat amb el sindicat.

A la Unió Europea, l’afiliació sindical es manté 
i fins i tot s’amplia en aquells països en què se’ls 
ofereixen avantatges específics, o vinculant d’alguna 
manera la jubilació o la pensió a algun servei sindi-
cal.

L’objectiu prioritari és reforçar la intervenció 
social; afavorir la participació de la Federació, bé de 
manera directa o mitjançant la Confederació, allà on 
s’aborden els interessos i els drets dels pensionistes; 
evitar la pèrdua del 80% d’afiliats que es jubilen 
(sobre 5.000 baixes anuals per aquest motiu) i crear 
una potent carta de serveis.

La proposta consisteix a organitzar la doble afilia-
ció dels pensionistes: en la branca d’origen i en la 
Federació pròpia.

Per a això, les federacions de ram han d’incloure 
en els seus documents congressuals els principis 
rectors de l’acord signat entre les federacions de ram 
estatals i la Federació de PP i JJ.

Que es contenen en el redactat següent:

Col·laboració entre les federacions d’actius i les de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO
La col·laboració entre les estructures de CCOO sem-
pre ha tingut un sentit estratègic, però avui, amb la 
crisi i els seus efectes, es fa més imprescindible per 
aconseguir els objectius que tenim al davant, i per 
contrarestar els atacs que des dels poders mediàtics 
i econòmics rebem diàriament .

Està en marxa el Protocol d’Actuació per a 
l’aplicació de la doble adscripció federativa de pen-
sionistes i jubilats/es a CCOO, per reforçar-lo i 
buscar la millor forma de col·laboració, per ser més 
eficaços i no perdre afiliació per jubilació.

Bloc 2: millores organitzatives en la Federació de Pensionistes i 
Jubilats per guanyar en eficàcia

Eix 6 Desenvolupament i enfortiment de la 
Federació de Pensionistes i Jubilats dins 
de la CS de la CONC
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Tot això es centrarà en els punts següents:
1. Les dues federacions establiran fórmules de coor-

dinació amb les organitzacions territorials i les 
seccions sindicals de CCOO de les grans empre-
ses, per tal d’establir un seguiment de l’afiliació 
quan es causa baixa de l’empresa per motius 
d’edat, prejubilació o jubilació, o un pensió.

 Es posaran en marxa campanyes, en què es deta-
llin els serveis de les dues federacions per animar-
los a continuar a CCOO un cop accedeixen a la 
nova situació.

2. En les empreses on CCOO té una àmplia afiliació, 
es crearan agrupacions d’empreses específiques 
de prejubilats, pensionistes i jubilats. Les dues 
federacions buscaran les persones encarregades 
de gestionar l’activitat d’aquestes agrupacions, les 
quals s’ocuparan de fer un treball de seguiment 
continu de les persones que es prejubilen, jubilen 
o obtenen una invalidesa.

3. Tindran una cura especial amb l’afiliació la quota 
dels quals es descompta per nòmina, per canviar 
a descompte bancari.

4. També seria molt important que es pogués enviar 
una carta signada pel secretari general de pensio-
nistes i el secretari general de la federació d’actius 
corresponent, animant-los a seguir a CCOO i 
explicant-los els nous serveis que té i la importàn-
cia de seguir lluitant per les pensions públiques, 
l’aplicació de la Llei de dependència, el sistema 
sociosanitari públic, etc.

5. Els prejubilats seguiran en la seva federació 
d’actius fins a l’edat de jubilació, i s’establiran 
mecanismes de coordinació perquè se’ls pugui 
convocar a tota mena d’activitats i així estiguin 
més propers al sindicat, se sentin part i sigui més 
fàcil que segueixin a CCOO.

6. Treballant totes i tots coordinadament revertirem 
la tendència de la pèrdua actual d’afiliació en arri-
bar a la jubilació i/o al pensionar-se i aconseguir 
l’objectiu que ens vam marcar.

Conclusió
A més de tot l’anterior, hem de redoblar els nos-
tres esforços i treballar en altres tasques, com la 
realització de campanyes d’afiliació, dirigides fona-
mentalment a exafiliades i exafiliats, convocant-los 
a reunions en els territoris, i aprofitant seminaris, 
campanyes, jornades, actes, etc., per a la captació de 
noves afiliacions.

Les despeses que s’originessin per aquest concepte 
serien a càrrec de les dues organitzacions.

Per tot això, a partir d’aquest moment, ens com-
prometem i estem disposats a redoblar l’esforç entre 
les dues organitzacions, per tal de fidelitzar l’afiliació 
i evitar la pèrdua d’afiliades i afiliats en el conjunt de 
CCOO.

La Federació, al costat de la seva funció reivindica-
tiva sobre les pensions, la qualitat de vida dels pen-
sionistes, la sanitat, la dependència, l’assessorament 
sindical i la prestació de serveis, realitzarà també 
activitats culturals, recreatives i de solidaritat.

Tots els afiliats quan es jubilin i també els que 
adquireixin la condició de pensionistes, passaran 
d’ofici a la nostra Federació i mantenint al seu torn 
la doble adscripció en la seva federació d’origen. La 
mesura també s’aplicarà als nous afilats.

La Federació de Pensionistes mantindrà una 
estructura organitzativa pròpia i de participació 
dels seus afiliats/es, anàloga a les altres federacions, 
d’acord amb els seus estatuts i acords congressuals.

Els afiliats/des adscrits/es a la Federació de 
Pensionistes mantindran també els seus drets polí-
tics de representació i vot en les federacions de bran-
ca, tenint com a eix prioritari el desenvolupament 
d’estructures funcionals per la via d’agrupacions 
d’empresa o sector a les federacions.

Es garantirà la presència dels seus representants 
en els òrgans de direcció confederal: Comitè de 
Direcció i Consell Confederal. Per a l’11è procés con-
gressual, es garanteix a la Federació de Pensionistes 
el mateix nombre de delegats/des que tenen en 
l’actualitat. En els mateixos termes es realitzarà per 
part de les confederacions de nacionalitat o regió i 
unions regionals, renovant aquest acord mandat a 
mandat, depenent de l’evolució de l’afiliació.

Aquestes obligacions i garanties seran executades a 
través dels seus responsables d’organització i/o afi-
liació per a realitzar els canvis d’adscripció i els seus 
efectes en la base de dades informàtiques.

Amb l’objectiu de reduir les baixes del col·lectiu 
que arriba a l’edat de jubilació, en aquelles empreses 
en què es cobra la quota per descompte en nòmina, 
es proposarà als nostres afiliats, a l’acostar-se a l’edat 
de jubilació, el pas de la quota a descompte bancari.

Es fixa que la distribució de la quota serà un 50 per 
cent per entrar al circuit de distribució confederal, i 
el 50 per cent restant per finançar la Federació de 
PP i JJ.

La Comissió Executiva Confederal i les confede-
racions de nacionalitat i les unions regionals, en el 
seu àmbit, han d’establir un tractament específic i 
diferenciat en despeses comunes, serveis comuns i 
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serveis jurídics a la Federació de Pensionistes, que 
faci viable aquest projecte.

El treball comú, i especialment de la CS de la CONC 
amb els pensionistes i gent gran, consisteix a posar 
en valor la legitimitat i la qualitat de CCOO com 
a opció més adequada per mantenir organitzades 
les persones que finalitzen la seva vida laboral i les 
persones grans. Hem de millorar el nostre projecte 
d’atenció a aquest col·lectiu, des de la Confederació, 
a través de la Federació de Pensionistes i Jubilats i 
en cooperació amb la resta d’organitzacions confe-
derades. Cal incloure en les nostres propostes, de la 
manera més destacada possible, referències específi-
ques que permetin a pensionistes i persones majors 
sentir-se reflectits en propostes i reivindicacions de 
CCOO:

• La suficiència financera de la despesa social, espe-
cialment en pensions, sanitat i serveis socials, el 
desenvolupament de la Llei de dependència i la 
creació d’una xarxa de serveis de qualitat. Prestar 
més atenció a la dona gran i la seva inclusió 
social. Millorar la protecció legal de les persones 
grans, garantint una cobertura jurídica als seus 
drets. Impulsar l’adequació d’habitatges a les 
seves mancances físiques i d’edat, amb suport 
econòmic per a rehabilitació o lloguer. Afrontar 
les barreres arquitectòniques i intel·lectuals. 
Fomentar la participació social i l’activitat socio-
cultural. Potenciar la participació en els consells 
de gent gran i en els centres de gent gran. Relació 
institucional amb administracions i amb organit-
zacions de gent gran.

E ls documents i congressos han de servir per 
fer un balanç del que s’ha fet des del congrés 
anterior, alhora que dotar-nos de la política a 

seguir en els anys següents, i alhora replantejar-nos 
els problemes organitzatius a partir de les nostres 
pròpies normes. Perquè no podem conformar-nos 
amb el fet que les decisions del congrés es reflectei-
xin en els documents, si a continuació no es com-
pleixen, bé per falta de voluntat, de mitjans humans, 
orgànics, etc.

Pel que fa a l’organització, pretenem reflectir, el 
més fidelment possible, la nostra realitat organitza-
tiva i plantejar-nos alguns aspectes que, tot i que no 
són nous en la nostra Federació, creiem convenient 
posar-los en un primer pla; també pretenem corre-
gir plantejaments fets en l’anterior congrés, no per 
eliminar-los, sinó per concretar què, com i quan es 
normalitzarà aquesta situació, en relació als transva-
saments afiliatius, problema pel qual travessem des 
de fa temps.

Per poder realitzar el nostre treball, hem de dotar-
nos d’unes estructures i uns equips capaços de donar 
resposta a les nostres necessitats.
a) Tenir uns equips de companys/es que estiguin 

dedicats a la informació i l’assessorament.
b) Dissenyar programes de formació a nivell nacio-

nal, dirigits als companys/es que es dediquin a 
aquestes tasques, per augmentar els seus conei-
xements en el camp de les polítiques socials.

c) Definir els instruments de participació de la nos-
tra Federació a tots els nivells de l’Administració, 
consells municipals, comarcals i de la Generalitat, 
per al control dels serveis i les prestacions socials 
adreçats a la gent gran.

d) Aconseguir que els serveis socials i les presta-
cions es generalitzin per evitar que es produeixin 
situacions discriminatòries, en funció dels recur-
sos financers i les polítiques socials que puguin 
adoptar-se per les diferents administracions.

Tot això sense abandonar la mobilització de mane-
ra continuada des de maig de 2010, en què van 
començar a adoptar-se les primeres mesures contra 
els interessos dels treballadors i en perjudici dels 
més febles, que ha tingut com a màxim exponent 
l’increment brutal de la desocupació.

Perquè la nostra Federació continuï sent referèn-
cia i eina per a la defensa dels drets laborals i socials, 
hem d’analitzar, en el marc del debat proposat per 
la CONC, molts aspectes diferents, i no és menor el 
del nostre model organitzatiu, i que les conclusions 
obtingudes ens serveixin per reforçar-nos davant els 
temps que han de venir.

L’organització interna i la direcció de la nostra 
Federació han de poder preveure, i donar-hi res-
posta, les necessitats plantejades pels afiliats/es i la 
ciutadania, a través de la negociació amb les dife-
rents administracions i els acords. Cal que les nos-
tres propostes siguin creïbles, sensates i assolibles, 

Eix 7 Organització i Comunicació
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negociar per obtenir acords, organitzar i augmentar 
la nostra presència en el col·lectiu de gent gran, i 
augmentar l’afiliació; per tot això és imprescindible 
l’enfortiment de la nostra Federació de Pensionistes 
a través d’una millor organització.

El pas del temps, l’experiència i el pes de la realitat 
fan que les estructures organitzatives tinguin evo-
lucions diferents, i per això les solucions han de ser 
diferents en cada un dels àmbits de direcció. La nostra 
Federació és el reflex de la societat en què vivim, on 
el compromís amb les idees i el comportament ètic 
s’han convertit en un valor relatiu, i per això la dispo-
nibilitat personal, la implicació i la militància dins de 
l’organització també se’n ressenten fortament.

Per poder establir una primera aproximació al 
debat, podem assenyalar algunes qüestions d’especial 
rellevància:
• 1r.- La nostra organització ha de ser el reflex de 

les decisions conjuntes i participades.
 Quan es desdibuixen els límits entre persones i 

organitzacions, hem de ser capaços de reconèixer 
el problema i tractar de resoldre’l.

• 2n.- Molts dels companys/es que integren els 
òrgans de direcció de la nostra Federació, per 
raons diverses, no són capaços de participar i 
apostar prou en l’intern de la Comissió Executiva 
i els consells, cosa que planteja dificultats per-
què es pugui mantenir el debat i la vida orgànica 
necessària.

 Cal que des de totes les estructures de la Federació 
es posi la voluntat i els mitjans necessaris per 
fomentar la participació activa en els diferents 
òrgans de direcció.

• 3r.- Els òrgans de direcció han de respondre a 
les necessitats de coordinar les nostres anàlisis 
i les nostres respostes perquè siguin unitàries, 
eficients i donin continuïtat a l’organització. Per 
a això cal, en algunes organitzacions, plantejar-se 
nous models organitzatius i de direcció ja adop-
tats i funcionant en altres àmbits.

• 4t.- Cal que la Federació de Pensionistes de CCOO 
sigui referent per als majors i la societat en gene-
ral, sent especialment rellevant per a aquest fi la 
relació nostra amb els mitjans de comunicació. 
Això implica que, des de la Federació, s’assumeixi 
com a principal aquest paper i sigui consubstan-
cial a la figura del secretari general, comptant 
en tot moment amb la resta de les federacions 
territorials.

• 5è.- Cal tenir molt en compte que la futura minva 
en els recursos, humans i econòmics, derivada 

de la situació actual i de les previsibles decisions 
futures, així com la necessària adaptació al Pla 
Estratègic Confederal, ens situen davant unes 
cada vegada més necessàries cooperació i com-
plementarietat entre les mateixes federacions, els 
sindicats intercomarcals amb les unions inter-
comarcals, per maximitzar, en tots els àmbits, 
aquests recursos escassos.

• 6è.- Hem de potenciar la participació directa 
dels nostres afiliats/des, dins del que estableixen 
els nostres Estatuts, recuperant o mantenint la 
celebració periòdica d’assemblees, augmentant 
la presència de la Federació i del sindicat en els 
casals de gent gran, i usant, de manera coordina-
da, les noves tecnologies i les xarxes socials.

Aquestes reflexions sobre el nostre futur orga-
nitzatiu de vegades queden anul·lades per altres 
qüestions, i moltes vegades no són prou tingudes en 
compte, bé per estar en moments de bons resultats, 
bé pel ritme de treball diari que limita la reflexió a 
mitjà i a llarg termini.

Comunicació
A partir de l’11è Congrés, que ha d’anar encaminat 
a traslladar la imatge pública de la nostra Federació 
de Pensionistes, canalitzant les nostres alternatives 
per fer front a la necessitat de construir una relació 
regular i fluida amb els mitjans de comunicació, 
hem d’entendre que, tot i tenir possibilitat de comp-
tar amb els sistemes tècnics de comunicació més 
moderns, en la nostra Federació tenim mancances 
importants per aconseguir la funcionalitat requerida 
i necessària per als temps que corren.

Si partim de la idea que tota persona informada 
es converteix al seu torn en font d’informació, la 
Federació donarà suport decididament a qualsevol 
procediment que procuri traslladar a la resta de 
l’organització l’activitat diària de les diferents secre-
taries, sigui del tipus que sigui (reunions, rodes de 
premsa, jornades, etc.), de manera que tots els nos-
tres quadres puguin estar al dia i beneficiar del seu 
contingut. Amb aquesta mesura ens plantegem:

Facilitar el coneixement general respecte de la 
feina que desenvolupa diàriament la Federació. Això 
permetrà a la resta de l’estructura estar perfectament 
informada sobre l’activitat general de la Federació, 
facilitant la seva posterior actuació en qualsevol 
sentit.

Així mateix, aquesta informació concedirà una par-
ticipació directa i real als quadres en la política gene-
ral del sindicat i de la nostra Federació, convidant-
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los amb això a no tancar-se en el seu propi àmbit 
d’actuació i oferint-los la possibilitat de continuar la 
cadena fins a l’últim dels afiliats/es.

Un altre aspecte a ressaltar és la necessitat 
d’establir un pla formatiu en tècniques d’informació, 
que des dels nivells primaris de la nostra estructura 
fins a la Comissió Executiva aporti habilitats i ins-
truments (la “Nostra Veu Digital”) que permetin 
donar a conèixer a la societat la nostra activitat. El 
desenvolupament tecnològic permet avui disposar 
de múltiples vies per multiplicar qualitativament i 
quantitativament l’acció informativa de la Federació, 
minimitzant esforços.

En relació als esforços en els mitjans, cal dir que, 
d’un temps ençà, els mitjans de comunicació estan 
realitzant una important campanya de desprestigi 
cap al moviment sindical en general i cap a CCOO 
en particular.

Aquestes corporacions informatives moltes vega-
des no donen cabuda a les nostres accions.

També fa uns quants anys teníem relació amb els 
i les responsables de secció, periodistes clau, segons 
els temes, però ara la precarització laboral també 
ens ha afectat en aquest àmbit, produint-se canvis 

de responsables contínuament. Aquest fet perjudica 
seriosament el canal de relació necessari per tenir 
accés a les seves publicacions. Ara el periodista, de 
manera ràpida, consulta el web i obté la informació, 
per això és molt important mantenir activa la pàgina 
web i tots els mitjans de comunicació que puguem 
mantenir.

Hem de fer l’esforç d’estar presents en totes les 
xarxes socials que puguem, tenint en compte el nou 
paradigma de la informació en què estem.

És important que cada organització transmeti la 
informació, i així mateix també podríem utilitzar 
els canals de què disposen les federacions de ram, 
per difondre les nostres propostes. Hem de tenir en 
compte que, en tenir el sistema de doble adscripció, 
la informació sindical arriba a l’afiliació per dues vies.

Res d’això desvirtua el sistema actual de comuni-
cació via correus electrònics, cartes i les publicacions 
que realitzem, “La Nostra Veu”, orientacions i les 
campanyes informatives que es distribueixen habi-
tualment.

Finalment caldria fer cursos formatius en matèria 
d’informació i comunicació, que ens permetin donar 
a conèixer les nostres activitats i propostes.

E ls efectes de la crisi econòmica, social i política 
també han fet efecte en el sindicalisme; cal 
defensar els drets dels treballadors i assegurar 

l’Estat de benestar.
En termes generals, durant els anys 2010-2015, 

l’afiliació a CCOO va tenir un descens. La caiguda va 
ser fonamentalment relacionada amb l’augment del 
nombre d’aturats i l’anomenat efecte de tramitació, 
pel qual molts treballadors s’afilien a una central sin-
dical per tramitar les seves indemnitzacions i men-
tre duren els expedients de regulació d’ocupació, i 
causen baixa quan queden en situació d’atur.

148. En aquest marc de crisi econòmica, social 
i política com la que travessem, la intervenció del 
sindicalisme resulta més necessària que mai per 
defensar els drets dels treballadors i amb ells l’Estat 
de benestar.

149. En termes generals, durant el període 1981-
2010, l’afiliació a CCOO es va triplicar, mentre que la 

població assalariada es duplicava, cosa que demos-
tra que l’expansió afiliativa acumulada no deriva 
només de factors induïts pel desenvolupament vege-
tatiu de la població de referència, sinó que respon, 
de forma creixent, a estratègies proactives i reflec-
teix la consolidació organitzativa i funcional de la 
Confederació. Aquesta evolució positiva va ser molt 
desigual: mentre que les federacions del sector de 
serveis creixien molt per sobre de la mitjana, les de 
l’àrea industrial ho feien per sota d’aquesta, cosa que 
va modificar significativament el mapa resultant.

151. Referent a la Federació de Pensionistes, enca-
ra que el col·lectiu de gent gran s’ha duplicat des 
de l’any 1981, passant de 4.599.000 a 8.866.000, 
en l’actualitat la nostra organització no hem estat 
capaços d’arribar-hi, i ens hem mantingut en una 
forquilla de 39.000 a 39.500. Per tant hem de buscar 
la fórmula perquè els pensionistes i jubilats ens vegin 
cada vegada més útils i s’afiliïn a la nostra Federació.

Eix 8 Fidelització i permanència, seguiment 
i recuperació
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152. Per aconseguir aquest objectiu, hem de tenir 
els recursos suficients per a desenvolupar la nostra 
política sindical, enfortint l’autonomia financera 
del sindicat, que prevegi un conjunt de mesures que 
podríem resumir així: ingressar més recursos econò-
mics, gastar menys i gastar millor. Per a això cal 
reforçar la iniciativa sindical, incrementant l’afiliació 
i impulsant noves respostes organitzatives que refor-
cin la visibilitat i el concepte d’utilitat del sindicat. 
I ens permeti amb aquesta estratègia assolir, en el 
període 2017-2020, incrementar la nostra afiliació 
en 8.000 persones més, que suposaria un creixe-
ment d’un 20%.

153. En aquest procés, és absolutament necessari 
generar una opinió favorable al sindicat, per la qual 
cosa, al costat de les iniciatives que cal desenvolupar, 
és fonamental enfortir l’estratègia de comunicació, a 
través dels mitjans propis, dels mitjans de comuni-
cació i amb els pensionistes i jubilats, treballant en 
les organitzacions de branca del nostre sindicat i de 
la gent gran.

Incrementar l’afiliació en aquest escenari es con-
verteix en un objectiu estratègic que el conjunt de la 
Confederació ha d’emprendre amb caràcter priorita-
ri, sostingut en el temps i integral en les seves actua-
cions. Enfortint les agrupacions d’empresa i la doble 
afiliació, creant per a això la figura de la persona res-
ponsable d’AFILIACIÓ en les diferents federacions, 
que ens permeti una millor col·laboració amb la nos-
tra Federació, en la línia dels acords aconseguits amb 
el conjunt de federacions del nostre sindicat.

154. Assolir l’objectiu plantejat requereix d’una 
massiva presència de pensionistes i jubilats en la 
societat, perquè influïm més i millor en la política 
que es fa sobre la gent gran, així com el desenvolu-
pament d’una acció molt planificada i amb objectius 
de creixement en els centres de treball i empreses 
en què el sindicat ja està present (una bona mesura 
seria potenciar més les agrupacions d’empresa, que 
està demostrat que mantenen l’afiliació després de 
la jubilació).

155. La Federació de Pensionistes i Jubilats amb 
prou feines té noves altes d’afiliació que no siguin les 
provinents d’altres federacions a través de la doble 
afiliació.

La taxa d’altes de nous afiliats al sindicat és 
baixa, el seu resultat net seria un decreixement de 
l’afiliació, si no s’alimentés de les altes pel trasllat 
des d’altres federacions, cosa que permet pensar que 
arriben a aquesta federació afiliats/des que compten 
ja amb una elevada permanència en l’organització. 

De fet, el 87,9% dels seus afiliats/des porten més de 
cinc anys d’alta al sindicat.

156. Els que tenen més de 60 anys són els que 
mostren una major identificació amb el sindicat. 
Possiblement molts d’ells són ja pensionistes, jubi-
lats o prejubilats, ja que coincideixen amb els de més 
edat. També la major confiança en el sindicat la dete-
nen els jubilats, segons l’estudi realitzat pel nostre 
Observatori sobre la dinàmica de l’afiliació.

157. Vegem el cas de CCOO: en els anys previs 
a la crisi, la mitjana d’altes afiliatives a CCOO era 
de 175.000 anuals, mentre que les baixes eren de 
140.000, cosa que suposava un creixement net de 
35.000 persones/any. A partir de 2009 s’inverteix la 
tendència, i les baixes superen les altes gairebé en la 
mateixa proporció.

158. El pla d’afiliació que hem d’iniciar en la nostra 
Federació s’ha de completar amb una adequada ges-
tió del coneixement disponible en la matèria, com:
a) Mapa de situació afiliativa, desagregat per bran-

ques, territoris, relació amb la representació sin-
dical, etc.

b) Processament i operativització de la informació 
derivada dels estudis i les investigacions realitza-
des per l’Observatori Confederal de l’Afiliació de 
la Fundació 1r de Maig.

c) Identificació, processament i difusió de bones 
pràctiques en afiliació.

d) Creació de la xarxa de responsables d’afiliació, 
començant des de les agrupacions d’empreses 
constituïdes, sindicats provincials i comarcals... 
que siguin els que facin el seguiment afiliatiu del 
seu àmbit i informin periòdicament de la seva 
evolució i de l’abast d’objectius als responsables 
de la C. Executiva.

e) Mòdul de formació específica en estratègies 
d’afiliació.

159. El seguiment d’aquest pla i la consecució dels 
seus objectius requeriran la mobilització del conjunt 
de les estructures i organitzacions de la CONC, fins 
a la Comissió Executiva Confederal, passant pel 
conjunt de la plantilla assalariada, i la Federació de 
Pensionistes i Jubilats.

160. Per a la consecució dels objectius fixats, el Pla 
d’afiliació 2012-2016, preveia intervenir en les tres 
fases del cicle afiliatiu (alta, permanència i baixa), 
establint per a cada un d’ells una metodologia des-
tinada a potenciar la inscripció de nous afiliats, 
garantir la seva fidelització i permanència i millorar 
la recuperació dels que causin baixa.

161. Fidelització i permanència: els objectius de 
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creixement plantejats han d’anar acompanyats de 
mesures orientades a reforçar la fidelitat i la per-
manència dels ja inscrits, reduint les baixes que es 
produeixen.

162. Referent a això, l’estudi realitzat per 
l’Observatori Confederal de l’Afiliació sosté que 
de cada 100 noves afiliacions que es produeixen a 
CCOO, 30 provenen del centre de treball i 70 les 
podem denominar “passives”, és a dir, es produeixen 
a través d’Internet o directament en els locals.

163. Una vegada que sapiguem els recursos amb 
què comptem, quan s’acabi de desenvolupar el sis-
tema informàtic d’UAR, podrem tenir una millor 
informació de les persones pròximes a la jubilació. 
Per a això realitzarem una avaluació trimestral del 
grau de compliment dels objectius. Aquesta ava-
luació s’ha de basar en els informes aportats per les 
persones responsables en els diferents àmbits.

164. Reforçar els valors del sindicalisme que repre-
senta CCOO: ètica, transparència, solidaritat, coope-
ració, diversitat.

165. Necessitem contrarestar els valors que sus-
tenten ideològicament el model econòmic neoliberal 
injust i ineficient de creixement sense límits i de glo-
balització sense drets, basat en la mercantilització de 
les relacions laborals, l’individualisme, l’opacitat i la 
manipulació informativa.

166. Volem donar respostes i proposar alternatives 
des dels valors del sindicalisme de classe que repre-
sentem. Que defensa la solidaritat, la cooperació, 
l’ètica, la transparència, la justícia social i la preva-
lença de l’interès col·lectiu per sobre dels privilegis 
individuals.

167. Que rebutja qualsevol idea, discurs o actitud 
racista i xenòfoba. Hem de ser coherents amb els 
valors que defensem i les nostres pràctiques sin-
dicals, entre el que diem i el que fem, per guanyar 
la confiança de les persones que estan decebudes 
davant la falta de resposta i d’independència de les 
institucions democràtiques per fer front al poder 
econòmic i financer.

168. La cultura i el treball cultural per difondre els 
nostres valors han de formar part amb naturalitat 
de la nostra activitat sindical, amb l’objectiu de con-
tribuir a la reflexió estratègica, ideològica i política 
sobre els reptes del sindicalisme i del món del treball 
i la construcció d’un relat social alternatiu.

169. A través de la Fundació Cipriano García, en 
la nova etapa, dissenyarem i impartirem accions 
formatives per al nostre actiu sindical. Impulsarem 
informes, estudis i investigació sindicals en temàti-

ques com l’economia, el dret laboral, la immigració 
i la sociologia del treball, així com l’actualització i 
el manteniment de les bases de dades en aquestes 
matèries.

170. Farem tasques de divulgació i recuperació 
de la memòria històrica i de preservació del nostre 
patrimoni documental. I fomentarem la cultura sin-
dical i els valors de CCOO de Catalunya, a través de 
la programació d’activitats culturals.

171. Ens proposem consolidar i enfortir els vincles 
i espais de col·laboració amb el món de la cultura i la 
universitat, buscant complicitats i impulsant espais 
de discurs compartit, i estendre les nostres reflexions 
al voltant del model de sindicat de classe i nacional. 
Des de la consideració que el coneixement i l’ús del 
català és un dret de ciutadania i un factor de cohesió 
social, el sindicat ha d’impulsar una política lingüís-
tica vinculada a les polítiques laborals i socials que 
promoguin la igualtat d’oportunitats, l’accés a una 
feina digna i uns serveis públics de qualitat.

172. El Servei lingüístic ha de promoure actuacions 
per a l’extensió de l’ús del català en la nostra organit-
zació i en l’àmbit laboral en un context multilingüe. 
En el marc de la cooperació sindical, actuarem en les 
xarxes i els organismes internacionals dels quals for-
mem part, a través de la Fundació Pau i Solidaritat, 
com a instrument estratègic de l’acció sindical inter-
nacional. Els socis elegits en el marc de la política 
de cooperació seran organitzacions democràtiques 
reconegudes per l’OIT.

173. Els recents processos de canvi en els països de 
la riba sud de la Mediterrània han mostrat les man-
cances socials i democràtiques i la inexistència d’un 
veritable diàleg social. La solidaritat que comporta 
el veïnatge geogràfic i la importància estratègica de 
l’àrea mediterrània fan que sigui una prioritat sindi-
cal la cooperació en el desenvolupament i la consoli-
dació de les organitzacions sindicals en aquesta àrea.

174. Defensem el caràcter públic de la política 
de cooperació i la necessària participació en el 
seu seguiment per garantir el compromís solidari. 
D’altra banda la política de retallades dels governs 
en l’àmbit estatal, autonòmic i municipal posa de 
manifest la necessitat d’accedir a noves fonts de 
finançament que garanteixin la continuïtat de la 
política de cooperació sindical i reforçar l’autonomia 
de la Fundació, desenvolupant noves estratègies 
com la captació de socis i la consolidació d’espais 
de col·laboració amb altres entitats en la recerca de 
noves fonts de finançament i recursos.

175. La diversitat de la classe treballadora catalana 
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és un fet, com ho és la de la societat catalana. La vin-
culació entre unitat i diversitat és la força del nostre 
sindicat i del moviment obrer, i és el fonament de 
la cohesió social: la defensa dels drets laborals i 
socials de tots els treballadors i treballadores, però 
també la defensa dels drets específics de diversos 
col·lectius que tenen un punt de partida diferent, per 
desconeixement o dificultats idiomàtiques, situació 
administrativa o legal, desconeixement de l’entorn, 
desconeixement de drets o mancances per a neces-
sitats específiques o per discriminació per raons 
de procedència, color, discapacitat o per orientació 
sexual. Les aliances socials, relacions i complicitats 
han de facilitar construir alternatives.

176. Des de CCOO de Catalunya entenem el sindi-
calisme com a defensa dels interessos dels treballa-
dors i treballadores en relació als seus drets laborals 
en el centre de treball, però també com a defensa i 
reivindicació dels drets de ciutadania de totes les 
persones que conformen la classe treballadora. 
La necessitat de donar resposta a l’important atac 
contra l’Estat de benestar i contra els drets de ciu-
tadania, que els governs central i català estan duent 
a terme mitjançant les retallades en els serveis 
públics i la seva privatització, ens obliga a construir 
propostes alternatives a la lògica neoliberal i a fer-
ho teixint aliances amb altres sectors i moviments 
socials.

177. CCOO de Catalunya tenim una llarga i dilatada 
experiència de participació en espais unitaris estra-
tègics que, en l’últim mandat, s’ha vist reforçada pel 
suport social rebut a partir de les convocatòries de 
vaga general del 29-S de 2010 i del 14 -N de 2012, i la 
lluita contra les polítiques de retallades dels governs 
central i autonòmic, realitats que han reforçat aques-
tes aliances i que han donat com a fruit la creació de 
la plataforma Prou Retallades a nivell de Catalunya, 

i que s’ha replicat per tot el territori, així com d’altres 
espais de treball en xarxa en el marc de reivindica-
cions concretes com pot ser la ILP hipotecària per la 
dació en pagament, la Plataforma per a una fiscalitat 
justa, ambiental i solidària, etc.

178. Avui, un dels reptes del nostre sindicat és 
consolidar aquests espais i ampliar-los, aprofundint 
encara més les aliances amb els diferents sectors, 
entitats i moviments socials, des de la col·laboració i 
la complementarietat de funcions en la defensa dels 
valors democràtics i de l’Estat de benestar i en la 
lluita contra les discriminacions.

Propostes i iniciatives d’actuació per enfortir la 
Federació de Pensionistes
• Lluita contra el copagament i recuperació dels 

medicaments que estan fora de la llista de la segu-
retat social

• Dret a una mort digna
• Dret a l’eutanàsia
• Dret a la salut bucodental a través de la seguretat 

social
• No a la privatització dels caps, i la seva gestió 

pública
• Eliminació de les llistes d’espera
• Salut preventiva amb revisions periòdiques i 

anuals
• Dret a l’atenció geriàtrica en els caps, amb profes-

sionals de l’especialitat
El sindicat ha de tenir un paper més important que 

l’actual amb tots els col·lectius implicats en la nostra 
salut, coordinant amb tots ells les accions a seguir 
en cas de conflicte entre els treballadors sanitaris i 
els usuaris.

CCOO ha de ser l’eina més important per aconse-
guir els objectius proposats.

Eix 9 CCOO. Un sindicat de dones i homes

E l patriarcat, model d’organització social i cul-
tural on les relacions socials s’estructuren pel 
domini de l’home (derivat de la ideologia que 

aquest és superior a la dona), persisteix en molts 
àmbits de la societat actual i té greus efectes: des-
igualtat en la distribució d’oportunitats entre dones i 
homes en els àmbits de l’ocupació, dels recursos, de 
la visibilitat i de la representativitat. 

La lluita feminista ha assolit grans avenços en 
l’aplicació de mesures per reduir les desigualtats de 
gènere i la discriminació; malauradament la situació de 
crisi i, com a conseqüència, l’aplicació de polítiques de 
retallades ha provocat un retrocés dels avenços assolits.

A conseqüència del model patriarcal imperant en 
la nostra societat, els efectes negatius de la crisi en 
les dones són diversos:
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• augment de les hores dedicades al treball domès-
tic, per tal de mantenir la qualitat de vida dels 
membres de la llar

• increment dels contractes laborals precaris, a 
temps parcial o directament irregulars; moltes 
dones, en disminuir els ingressos familiars, es 
veuen obligades a desenvolupar tot tipus de fei-
nes (sovint poc qualificades i mal remunerades) 
per complementar la renda familiar, o com a 
aportació única a la unitat familiar

• impacte de l’increment del cost de la vida i les pri-
vatitzacions en la renda; l’augment de preus dels 
productes bàsics, amb sous estancats o pensions 
clarament disminuïdes, pel que fa a la pujada de 
la cistella de la compra i als productes de consum 
obligat, com el gas, l’electricitat i el transport 
públic, carreguen de manera especial els costos 
de l’ajustament de les llars a les dones; no sols és 
més feina pròpia, sinó menor consum per a les 
mateixes dones, de manera que en molts casos 
no s’arriba a un nivell de suficiència, posant en 
risc la seva salut

• el rol històric de cuidadores de les dones, no eli-
minat però sí minimitzat abans de la crisi, l’han 
hagut de reprendre per donar suport a la xarxa 
familiar; aquesta “nova realitat” ha representat 
un pas enrere en la participació activa de les 
dones en els diferents àmbits socials, sindicals i 
polítics.

En les dones majors de 65 anys, aquests efectes 
negatius s’agreugen:
• un alt percentatge de dones vídues continuen 

vivint amb una pensió per sota del salari mínim 
interprofessional

• aquest rol de cuidadora, prestant suport a la 
xarxa familiar (fent-se càrrec de persones malal-
tes, tenint cura dels nens....) esdevé més dur i 
estressant del que ja és habitualment, quan l’ha 
de dur a terme una dona major de 65 anys que, 
per qüestions naturals, no disposa de la mateixa 
salut ni fortalesa d’una persona jove.

La violència masclista és un altre dels efectes de 
la desigualtat derivada del model patriarcal; és una 
xacra social que atempta contra els drets humans i el 
dret a la vida en qualsevol de les seves formes: dones 
assassinades per les seves parelles, dones que patei-
xen assetjament en els seus llocs de treball, dones 
que pateixen violència psicològica dintre del seu 
entorn, dones joves que pateixen mirades i comen-
taris denigrants, dones immigrades que pateixen 
doblement: per ser dones i per ser immigrades, 

dones invisibles que és dediquen a la prostitució i 
són víctimes de les màfies, dones transsexuals, estig-
matitzades i marginades, dones grans que pateixen 
precarietat i pobresa per unes pensions indignes 
després de l’esforç de tota una vida de treball i cura... 

La Federació de PP i JJ treballarem, conjunta-
ment amb la resta de federacions de l’organització i 
específicament i més estretament amb les diferents 
secretaries de la dona de la CONC, per canviar 
aquesta realitat d’injustícia i desigualtat

Propostes de treball
Amb l’objectiu de consolidar el treball realitzat 
fins ara, incrementar la participació de les dones 
jubilades en la dinàmica federativa, en els diferents 
àmbits, i avançar en la igualtat entre homes i dones, 
proposem l’elaboració d’un pla de treball per al 
període 2017-2020??, amb cronograma i avaluació 
anual, amb les línies i propostes de treball següents:
a) millorar la comunicació interna, creant una base 

de dades específica de totes les dones afiliades 
per tal de poder-nos dirigir a elles d’una manera 
personalitzada

b) millorar la comunicació externa, elaborant arti-
cles d’opinió i d’explicació de les nostres activi-
tats i/o accions per publicar a cada número de la 
revista La Nostra Veu, i en d’altres revistes que es 
publiquen a la CONC, especialment en la revista 
que editen la Secretaria de la Dona i la Federació 
de Sanitat

c) planificar activitats de sensibilització i 
d’empoderament de les dones jubilades a través 
de tallers (mixtos i específics) de temàtiques 
diverses; aquests tallers estaran descentralitzats 
al llarg de l’any i s’haurien de cloure en una 
jornada general de dones jubilades en la qual 
es compartiran les experiències assolides en els 
diferents tallers i en la qual participaran dones 
d’altres moviments socials

d) mobilitzar-nos i participar com a Federació de PP 
i JJ en totes aquelles activitats i accions organit-
zades en defensa dels drets de les dones (mani-
festació de dones vídues, commemoració del Dia 
Internacional de la Dona Treballadora, comme-
moració del Dia Internacional contra la Violència 
Masclista, manifestació sobre pensions dignes...)

e) iniciar negociació perquè en la Federació de PP i 
JJ la paritat en els òrgans de direcció no sigui una 
quota sinó un fet d’absoluta normalitat

f) elaboració d’una base de dades específiques de 
dones majors de 65 anys per conèixer la seva 
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situació en els àmbits de salut, econòmic.... reco-
llint dades d’estudis específics elaborats per dife-
rents organismes i associacions; aquesta base de 
dades ens ha de servir per a dissenyar altres línies 
de treball

g) disseny i execució d’una campanya específica 
adreçada a dones afiliades que en breu han 
d’iniciar la seva jubilació, donant a conèixer 

l’activitat que desenvolupa la Federació de PP i JJ 
potser això ja es fa?

h) creació d’un canal directe de comunicació amb la 
Secretaria de la Dona de la CONC, per compartir 
accions i incorporar-nos a la seva organització

i) establir estratègies de treball i de compartir expe-
riències amb altres organitzacions de dones jubi-
lades del nostre entorn,

L es grans àrees econòmiques com la Unió 
Europea han d’incrementar la seva capacitat 
per intervenir políticament en la regulació dels 

mercats i en l’economia, com a mecanisme demo-
cràtic de primer ordre, i de la mateixa manera cal 
construir institucions transnacionals que perme-
tin limitar o regular els efectes de l’alliberament a 
ultrança dels capitals.

En aquest terreny transnacional, i davant aquesta 
situació, no serveix ni la complaença acrítica, que inte-
ressadament inculca la falsa confiança que la mundia-
lització suposarà a la fi l’accés al benestar de tots els 
països i ciutadans, ni el resistencialisme a ultrança, 
que considera indubtable que la transnacionalització 
provoca exclusió social i minva dels drets, sinó afron-
tar el repte lluitant per la democratització, la millor 
distribució de la riquesa generada i per convertir el 
conjunt de la humanitat en els seus beneficiaris.

Hi ha una iniciativa, impulsada per la Confederació 
Europea de Sindicats (CES), perquè els sindicats de 
cada Estat membre instin els governs perquè promo-
guin, sense la menor dilació, actuacions adequades 
per enfrontar-se a la crisi, preocupats per la situació 
d’emergència que està vivint la UE, tant en termes 
econòmics i socials com polítics. Davant d’una situa-
ció econòmica caracteritzada per l’agudització de la 
crisi dels deutes sobirans i l’allau d’indicadors que 
pronostiquen la caiguda d’una nova recessió.

Les institucions polítiques de la UE, Consell, 
Comissió i el BCE, no mostren sinó una total falta de 
lideratge, inacció, contradiccions constants i absèn-
cia de mesures polítiques adequades. Estem a més 
de dos anys i mig de manifestar-se els primers 
símptomes de la crisi grega, el problema dels deutes 
sobirans és ara molt més agut i està molt més estès, 
afectant en aquests moments fortament Espanya i a 
més Grècia, Portugal i Itàlia; per tal motiu, s’insta 

els governs a promoure, sense la menor dilació, 
actuacions adequades per enfrontar-se a la crisi, 
preocupats per la situació d’emergència i pel reem-
plaçament dels parlaments elegits pel poble sobirà, 
substituïts pels tecnòcrates que imposen els mercats.

Davant d’aquesta situació, exigim que es promogui 
la intervenció del BCE en els mercats del deute, i 
altres mesures complementàries contra l’acció dels 
especuladors. Aquestes accions haurien de deixar 
pas, sense demora, a una solució de fons que, a 
parer nostre, passa necessàriament per l’emissió 
d’eurobons, garantits pel BCE, que es convertiria 
en una part significativa dels deutes nacionals, o 
per la transformació del Fons Europeu d’Estabilitat 
Financera (FEEF) en prestamista d’última instàn-
cia, també amb la garantia del BCE. I per a això, és 
necessària l’activitat del moviment sindical organit-
zat en el si de la CES, i dels pensionistes i jubilats 
en la FERPA, ja que davant d’un procés irreversible, 
que està marcant ja el futur de la humanitat, no ens 
podem quedar en cada país depenent dels nivells 
de vida propis i específics per separat, actuació que 
convertiria els sindicats en instruments del naciona-
lisme excloent i insolidari per acabar, però, sucum-
bint davant d’una dinàmica imparable d’aquesta 
interrelació econòmica i cultural a la qual actualment 
assistim.

Cal tenir en compte que un dels col·lectius més 
afectats pel dèficit democràtic i social de la UE és el 
de la gent gran; en aquest context, podem assegurar 
que els grans som els patidors de la manca d’una 
legislació comunitària justa i solidària.

Que protegeixi els nostres interessos, ja que depe-
nem del que hi ha legislat en els nostres propis 
països, i Espanya està situada entre els països que 
estan a la cua en matèria de disposicions socials. En 
relació a la FERPA i la CES, a les quals pertanyem 

Eix 10 Internacional: CES i FERPA
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la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO des 
de la seva fundació, considerem primordial el fet de 
participar activament com a interlocutors solvents 
en la nova dinàmica internacional que se’ns presen-
ta, amb capacitat per decidir i actuar en tot el que 
està relacionat amb les polítiques socials que afecten 
directament el col·lectiu de gent gran.

Situació dels pensionistes i les persones grans en 
la societat
Des de la nostra òptica, les propostes que conté el 
Llibre Blanc, que consisteixen sobretot en estudis, 
investigacions i documents de “suport” a les futu-
res reformes en els estats membres, no permetran 
construir sistemes de pensions que responguin a les 
expectatives que des de la nostra Federació plante-
gem i, sobretot, a les necessitats dels pensionistes 
actuals i futurs, i tampoc realitzaran els objectius 
suggerits en el títol.

De la mateixa manera, des de CCOO i la CES, 
lamentem l’absència de propostes destinades a 
reforçar els sistemes públics de pensions, basades 
en la solidaritat entre generacions, ja que són les 
més adequades per a garantir la renda dels pensio-
nistes. Reforçar els sistemes significa dotar-los d’uns 
recursos, és a dir, donar prioritat a les inversions 
que fomentin el creixement, la creació d’ocupació 
estable de qualitat i els salaris decents.

Alhora considerem inacceptable que el Llibre 
Blanc sobre Pensions defensi els sistemes privats 
complementaris sense analitzar que aquests estan 
debilitant també el sistema públic per la via d’eludir 
la seva cotització a la Seguretat Social i als sistemes 
fiscals, a través dels anomenats salaris diferits. Cal 
tenir ben present que en l’actualitat les pensions 
constitueixen la principal font d’ingressos d’una 
quarta part de la població de la UE i, més endavant, 
els joves europeus també acabaran depenent de les 
pensions.

L’envelliment actiu
En efecte, les nombroses activitats desenvolupades 
per la majoria de la gent gran aporten a la societat 
una contribució indispensable en la vida social, que 
implica en contrapartida una solidaritat necessària 
entre les generacions.

La FERPA s’ha de comprometre a reflexionar sobre 
el model social europeu, la temàtica de l’envelliment 
actiu, desenvolupant iniciatives, aspirant a com-
partir informació sobre les millors experiències i 
proporcionant espais de reflexió sobre els models de 

relacions industrials, sobre l’estructura de la nego-
ciació i de l’acció sindical en general, per aportar una 
resposta eficaç a aquests problemes.

Per definir un model que aconsegueixi conciliar 
les necessitats dels joves i de la gent gran, caldrà 
fomentar l’envelliment actiu de manera global, espe-
cialment en les diverses formes del voluntariat, i no 
d’enquadrar els majors únicament en la prolongació 
de la vida professional. Això demostraria que podem 
arribar a intervenir eficaçment en tots els sectors de 
la societat civil. No obstant això, la majoria d’ells con-
sagren el seu temps a oferir la seva ajuda a la família, 
ajudant així la societat a superar les dificultats consi-
derables sense afectar econòmicament la comunitat.

Des de la FERPA s’opina que cada persona pot 
estar en actiu en plena edat de jubilació, i poc 
importa l’edat fixada per la legislació nacional. Així 
mateix, les condicions de treball han de respectar les 
condicions següents:

La situació de salut de cada ciutadà. L’accés a 
noves tecnologies. La formació contínua. Ja va sent 
hora que es reconeguin totes les activitats dedicades 
a la gent gran que contribueixen a crear riquesa per 
a la societat i els diferents estats.

Hi ha un treball realitzat durant aquests últims 
anys per la CES, la FERPA i sobretot la important 
participació de la nostra Federació de Pensionistes, 
elaborant diversos informes i documents i iniciati-
ves per reivindicar els drets de les persones grans i 
presentar-los al Parlament Europeu com:
a) Els drets de les persones amb autonomia reduïda.
b) La solidaritat intergeneracional i el paper de la 

gent gran en el sindicat.
c) La integració social i l’anàlisi demogràfica, per a 

la definició de l’envelliment actiu.
d) El Llibre Blanc sobre les pensions.
e) Document sobre 2012, Any Europeu de l’Envelliment 

Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional.

El dret a la sanitat pública, salut, sistemes 
d’atencions especials i serveis públics de qualitat

En els últims anys s’ha produït una base consi-
derable d’inversions en les polítiques de sanitat. La 
FERPA estima que, tot i exigint un reequilibri de 
les despeses, els països de la UE amb economies 
avançades haurien d’invertir en la sanitat pública 
dels seus ciutadans.

 Així, les inversions solidàries i de qualitat en el 
sector de la sanitat pública, tant a nivell personal 
com a nivell material, amb una bona coordinació 
supranacional, podrien certament contribuir a curt 
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termini a una reducció de les desigualtats de la 
sanitat entre les regions i els ciutadans de la UE. Per 
aquest motiu la FERPA planteja:
• 1r.- El dret a la sanitat i la salut pública, sistemes 

d’atenció especials i uns serveis públics de quali-
tat.

• 2n.- Garantir la qualitat de les cures i millorar la 
salut de la població perquè es pugui actuar eficaç-
ment sobre les qüestions de salut.

• 3r.- El dret a una jubilació digna, finançada amb 
recursos apropiats i segurs, ja que la majoria dels 
estats decideixen reduir les seves despeses socials 
i les prestacions previstes per les seves legisla-
cions nacionals; amb l’impacte que aquesta mesu-
ra suposa per al col·lectiu de gent gran a la UE.

Així mateix, la FERPA preconitza les competències 
següents:
a) Prendre’s seriosament per part de la UE el fet 

d’aprovar una directiva per a l’eliminació de tot 
tipus de barreres arquitectòniques, a les ciutats, 
els habitatges, les administracions i els trans-
ports.

b) La FERPA seguirà reivindicant la seva integració 
en la CES amb tot el dret.

c) Des de la FERPA es planteja que la igualtat de 
gènere s’imposi tant per als homes com per 
a les dones i deixi de ser un problema; per 
tal motiu, reivindiquem que, prioritàriament, 
aquestes desigualtats siguin abolides en tots 
els països de la UE, incloent aquelles en matè-
ria de renda.

d) És preocupant tot allò que fa a la llibertat de 
circulació i de moviment a la UE, i el procés 
d’integració cada vegada més estret dels pobles i 
dels seus ciutadans a Europa.

Garantir la qualitat de les cures i millorar la salut 
de la població
Perquè es pugui actuar eficaçment sobre les qües-
tions de salut, la FERPA preconitza les quatre com-
petències següents:
• La prevenció.
• La promoció de formes de vida sana.
• La intervenció sobre els factors determinants per 

a la salut.
• L’assistència mèdica i el dret dels pacients.

La combinació d’aquests elements pot donar una 
primera resposta eficaç al problema, influint sobre 
el finançament del sistema, els actes per a millorar 
la salut de la població i la difusió equilibrada de la 
informació.

 La FERPA ha fet un esforç considerable, que ha 
desembocat en una recerca, per recollir testimonis 
en diversos països sobre la manera com s’ha respost 
a les dificultats resultants de la pèrdua d’autonomia 
de les persones. Per tal de no perdre el que ha estat 
l’objecte, entre altres coses, de discussions inte-
ressants en alguns estats membres, la FERPA ha 
adoptat una “Carta dels drets de les persones depen-
dents”.

Perquè la pèrdua d’autonomia ha arribat a ser des-
graciadament un problema comú a tots els països de 
la UE, en la mesura que això implica també persones 
de molt diferents edats.

Una gran part de les persones afectades per raó de 
processos fisiològics degeneratius que acompanyen 
l’envelliment es troba justament dins de la categoria 
de gent gran.

Les nostres reivindicacions
Cal iniciar les mesures que permetin promoure una 
iniciativa popular europea en matèria de depen-
dència, que aspiri a l’adopció d’una llei marc per 
ajudar les persones vulnerables, utilitzant el nou 
instrument del dret d’una iniciativa popular prevista 
en el Tractat . En aquest context, estimem que és 
molt important el fet de prestar més atenció a les 
qüestions de l’entorn lligades a la mobilitat de les 
persones físicament o psicològicament fràgils, en els 
dos plans analitzats per a la recerca més profunda 
sobre el tema.

Dins d’aquest context, durant els propers anys, 
la FERPA i les seves federacions afiliades han de 
vetllar perquè la Comissió i els estats membres de 
la UE no mirin els ciutadans més vulnerables, i en 
particular els pensionistes i la gent gran, com a 
objectes de despesa pública, sinó com a ciutadans 
de ple dret.

Ja va sent hora que les institucions, els partits 
polítics i nosaltres, com a sindicat i Federació de 
Pensionistes, ens posem d’acord i adoptem propos-
tes i compromisos per a assumir el repte de donar 
un gir determinant i aconseguir invertir la dinàmica 
actual. No podem demorar la nostra actuació per 
més temps: el present i el futur que se’ns presen-
ten poden ser totalment caòtics i, o globalitzem les 
protestes i mobilitzacions a nivell internacional, o 
el retrocés polític, laboral i social serà de diverses 
dècades per a les classes treballadores i el col·lectiu 
de gent gran a la Unió Europea.
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Exposició
Amb la jubilació s’obre una nova etapa de creixe-
ment personal i de múltiples possibilitats, sempre 
que se sàpiguen adaptar les activitats a les circum-
stàncies individuals de cada persona.

Cal tenir en compte que aquesta és una de les eta-
pes més llargues de la nostra vida. Que no podem, 
ni devem, relegar les possibilitats de formar-nos i 
créixer com a persones a un segon pla.

Així mateix, la massiva incorporació d’afiliats a la 
nostra Federació: pràcticament hem doblat en nom-
bre d’adscrits, i les seves diferents realitats:
• Condicions econòmiques.
• Nivell cultural.
• Estat de salut físic i/o psíquic.
• Hàbits d’oci previs a la jubilació.
• Etc.

La realitat anterior ha fet que ens plantegem quin 
tipus de formació hem d’oferir als nostres afiliats. 
De manera que aquesta arribi al major nombre de 
persones. Per això hem dividit la formació en sis 
àrees diferents:
1. Educació com a alfabetització, ja que molts dels 

nostres majors, per circumstàncies sociohistòri-
ques, no van tenir l’oportunitat de cursar els 
estudis bàsics, sobretot en el cas femení.

2. Educació per a l’oci i la cultura, que s’ha incre-
mentat en els darrers anys considerablement.

3. Educació orientada cap a la preparació per a la 
jubilació, ja que ha augmentat l’esperança de 
vida, i es requereix, cada vegada més, la neces-
sitat de reflexionar sobre els nous projectes que 
volem desenvolupar en aquesta etapa de la vida.

4. Educació per a promoure la participació que, des 
de l’any 1992, a través de l’ANS, es proclamava en 
el Pla Gerontològic Nacional.

5. Educació per a la sensibilització cap a l’envelliment, 
en la línia de difondre les dimensions positives de 
la persona gran per proporcionar un envelliment 
actiu i així prevenir la dependència.

6. Educació per al desenvolupament personal, 
adaptant-se als nous canvis socials, sobretot en 
l’àmbit de les noves tecnologies.

Amb la intenció que ningú quedi exclòs i que les 
necessitats i inquietuds de tots siguin àmpliament 
satisfetes.

Conclusions
Objectius
Aquest grup de treball creu que l’objectiu final de la 
Federació en matèria de formació ha de ser:
• Prevenir declivis prematurs com a conseqüència 

de l’envelliment normal i/o patològic.
• Desenvolupar i potenciar el creixement personal i 

augmentar la qualitat i el gaudi de la vida.

Propostes
Que totes les activitats promogudes per aquesta 
Federació, llevat de les sindicals o reivindicatives, 
tinguin un rerefons cultural.

Fer una consulta als afiliats per conèixer quines 
són les seves inquietuds, saber quin tipus de forma-
ció els agradaria rebre i intentar donar-los-el.

Ajudar i guiar tots els afiliats d’aquesta Federació 
que vulguin cursar estudis reglats.

Eix 11 Formació

Bloc 3: Objectius per fer la nostra Federació més útil per a millorar 
les condicions de vida de les persones pensionistes i jubilades.

T ots i totes, tenim present una llarga llista de 
reivindicacions per aconseguir-ho. Heus ací 
algunes d’elles: defensa de les pensions públi-

ques i augment de les seves quanties, tant de les 
contributives com de les no contributives; defensa 
de la sanitat pública lluitant contra el repagament, 
per l’eliminació de les llistes d’espera, pel dret a la 
salut preventiva i a l’atenció geriàtrica en els CAP. El 
dret a l’eutanàsia i a una mort digna.

També la millora de l’aplicació de la Llei de dependèn-
cia mitjançant, per exemple, l’oferta de places públiques 
suficients a les residències de la 3a edat, als centres 
sociosanitaris, revisant-ne els criteris de repagament. 

L’eliminació de barreres arquitectòniques, l’adap-
tació del transport públic per a fer-lo accessible a 
tothom, l’adaptació, també, d’habitatges i la seva 
rehabilitació, per possibilitar la màxima autono-
mia i independència a les persones grans.
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La creació d’estructures i equips especialitzats 
que atenguin íntegrament les persones que patei-
xen maltractament físic, psicològic, abús econòmic, 
abandonament.

I podríem continuar fins a tenir una llarga llista.
La nostra Federació, la de Pensionistes i Jubilats 

de CCOO, ha de ser una eina útil per avançar en la 
conquesta d’aquestes reivindicacions, que són les 
del col·lectiu al qual pertanyem i al qual ens dirigim. 
Però moltes d’elles són compartides per treballadors 
i treballadores en actiu i persones aturades, i el fet 
d’estar organitzats en un sindicat de classe, CCOO, 
amb una sòlida tradició sociopolítica, ens hi ajuda.

Però, què podem fer per millorar la nostra 
Federació i tenir més capacitat i força per lluitar per 
aquestes reivindicacions i impulsar mobilitzacions, 
si és necessari? Cal que hi pensem, mentre s’acosta 
el nostre Congrés, segur que també, totes i tots, 
tenim moltes propostes a fer.

Atesa la nova realitat de la doble afiliació, segur 
que s’ha de continuar el treball amb la resta de fede-
racions per facilitar el contacte amb els seus preju-
bilats i prejubilades, i també amb persones properes 
a l’edat de jubilació, amb l’objectiu de mantenir la 
seva afiliació a CCOO. Continuar, així mateix, afa-
vorint la creació d’agrupacions d’empresa amb el 
suport dels seus comitès.

És importantíssim potenciar l’àrea de la dona 
pensionista, incrementant la seva presència i parti-
cipació en les tasques quotidianes de la Federació i 
en els seus òrgans de direcció, per defensar amb més 
encert les reivindicacions d’aquest col·lectiu. 

Cal que ens esforcem a tenir molta cura en l’atenció 
a la nostra afiliació, per donar una millor resposta a 
les seves necessitats d’informació i assessorament, 

així com fer el possible per ampliar l’oferta de ser-
veis.

L’impuls d’activitats formatives, de debat, cul-
turals, de lleure.., obertes també a persones no 
afiliades, segur que ajudaran també a fer que més 
companys i companyes s’impliquin en tasques fede-
ratives o s’acostin a la nostra Federació.

És fonamental l’organització de campanyes divul-
gatives, tant dels drets que tenim com dels que volem 
reivindicar, en tots els àmbits en els quals participa o 
acudeix gent gran, si és que volem que les accions que 
proposem tinguin èxit.

Caldrà també fer visible la nostra acció, tant a dins 
de CCOO com a fora, mitjançant l’establiment d’un 
pla de comunicació.

Però, com que no estem sols defensant els interessos 
de les persones pensionistes i jubilades, cal continuar 
treballant per la unitat d’acció amb la UGT, enfortir 
el nostre paper dins la Plataforma Unitària de la Gent 
Gran de Catalunya, aprofundir en la nostra relació 
amb l’Associació de Vídues, establir relació amb altres 
associacions amb les quals puguem coincidir i, sempre 
que sigui possible, participar en les plataformes i movi-
ments que reivindiquin els drets del nostre col·lectiu.

Tanmateix, hem de tenir molt present la impor-
tància de promoure la nostra participació institucio-
nal a tot arreu on sigui possible: consells de la gent 
gran de districte, locals, comarcals, intercomarcals. 
Malgrat que siguin només consultius, poden ser un 
molt bon altaveu de les nostres reivindicacions.

En aquest aspecte, també la llista pot ser més i més 
llarga. Tenim temps per pensar-hi i fer aportacions. 
Un cop recollides caldrà analitzar-les i prioritzar-les 
per fer un pla de treball que sigui possible de portar 
a terme amb èxit al llarg dels propers quatre anys. j

 ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMADES

Lliurament dels Premis de Poesia.
24 de novembre de  2016, a les 18 hores. A Via Laietana 16, sala Plateria - Speak Corner, planta -1.
Aquest acte estarà dedicat a la generació del 27.
Cine Fòrum.
1 de desembre de 2016, de 18 a 20 hores. A Via Laietana  16, sala 42, 4 pis.
Cine fòrum de la pel·lícula:  La vella dama indigna. 
Teatre Amateur.
14 de desembre de 2016, a les 18 hores. A Via Laietana 16, sala Plateria - Speak Corner,planta -1.
Grup: Els Arreplegats de Bigues i Riells ens presenten l’obra, La Família Martí a la costa.

Es notificaran les variacions dels continguts via correu electrònic, si s’escau.
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Sindicat

L os grupos parlamentarios del PSOE, de 
Unidos Podemos, del PNV, de ERC y el Partido 
Democrático de Cataluña (PDC) han registra-

do en el Congreso una Proposición de Ley con el fin 
de que las pensiones puedan subir con respecto al 
IPC en 2017, tal y como han solicitado CCOO y UGT 
para garantizar el poder adquisitivo de las mismas.

El texto de la Proposición de Ley destaca que 
desde 2009 las pensiones públicas han visto limita-
da su revalorización; primero con medidas anuales 
en 2011 y 2012 que les hicieron perder poder adqui-
sitivo, y después con una reforma impuesta por el 
PP en 2013 del sistema de revalorización, que no lo 
garantiza para el futuro.

La gravedad y duración de la crisis, la intensidad 
del desempleo, especialmente el de larga duración 
y el deterioro de las condiciones laborales en los 
últimos años, unido a la evolución demográfica, 
han contribuido a situar el sistema de Seguridad 
Social en una situación de déficit, mucho antes de 
lo previsto.

Por ello, los sindicatos y partidos políticos con-
sideran urgente anticipar medidas que refuercen 
los ingresos para hacer frente a los problemas del 
sistema y garanticen una adecuada financiación, así 
como sus niveles de cobertura.

Para alcanzar estos objetivos, la Proposición de 
Ley plantea la revalorización de las pensiones para 
2017, mediante un incremento inicial equivalente a 
la inflación prevista por el Gobierno para el próxi-
mo año (1,2%).

Para garantizar el mantenimiento de su poder 
adquisitivo, la Proposición de Ley advierte que, si 
a finales del 2017 la inflación supera la previsión 
del Gobierno, se deberá actualizar la subida de las 
pensiones.

Incrementar los ingresos del sistema
Complementariamente a la garantía de suficiencia 
de la revalorización de las pensiones, la Proposición 
de Ley establece que, en la situación actual de insu-
ficiencia de ingresos de la Seguridad Social, debido 

fundamentalmente a la caída del empleo por efecto 
de la crisis económica, la revalorización de las pen-
siones para 2017 debe financiarse con una aporta-
ción a la Seguridad Social desde los Presupuestos 
Generales del Estado.

Asimismo se plantea el mandato al Gobierno de 
que convoque de forma inmediata la Comisión del 
Pacto de Toledo y la mesa de diálogo con los inter-
locutores sociales para adoptar las medidas necesa-
rias y urgentes para restablecer el equilibrio entre 
ingresos y gastos de la Seguridad Social.

Por último, de salir adelante esta Proposición 
de Ley en el Congreso, se suspendería para 2017 
el índice de revalorización previsto en el art. 58.2 
del TRLGSS y en el artículo 27 del Real Decreto 
Legislativo 67011987, de 30 de abril. Dicho índice, 
en un contexto de inflación positiva, como el previs-
to para 2017, no garantiza el poder adquisitivo de 
las pensiones, sino más bien lo contrario.

La Proposición de Ley no pretende eliminar de 
forma definitiva el citado índice de revalorización, 
dado que considera que esa cuestión debe ser 
abordada en el marco de la Comisión del Pacto de 
Toledo. j

Se registra en el Congreso una 
Proposición de Ley para garantizar 
las pensiones y su poder adquisitivo
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El Fons de Reserva

En l'acord signat pel Govern, les patronals i CCOO a 
2001, entre altres qüestions, es va acordar:
• Creació del Fons de Reserva de la Seguretat 

Social.
• Establiment del calendari per assolir la plena 

separació de fonts de finançament dels comple-
ments a mínims.

• Avançar en la racionalització i la simplificació de 
l'estructura de la Seguretat Social.

Era necessària la creació del Fons de Reserva per 
atendre les necessitats futures del Sistema Públic 
de Pensions, garantint la seva suficiència econòmica 
en les èpoques de crisis cícliques de l'actual sistema 
econòmic i per abordar la incorporació massiva de 
pensionistes nascuts en els anys 58 al 78, el que s'ha 
anat anomenant la generació del baby boom; com 
a conseqüència s'hauran de pagar aproximadament 
el doble de pensions que s'estan pagant en aquests 
moments i de quanties més elevades de les baixes 
que es produeixen.
El Fons de Reserva està regulat per:
• Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei gene-
ral de la Seguretat Social, als articles 117 a 127. 
(Aquest Reial decret legislatiu derogà l’anterior 
Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del 
Fons de Reserva de la Seguretat Social).

• Reial Decret 337/2004, de 27 de febrer, pel 
qual es desenvolupa la Llei 28/2003, de 29 de 
setembre, reguladora del Fons de Reserva de la 
Seguretat Social.

Hi ha hagut un increment anual de la seva quantia 
des de l'any 2000 a l'any 2011, i des de l'any 2012 el 
Govern del Partit Popular ha retirat les quantitats 
necessàries per fer front a les obligacions del siste-
ma. A continuació s'indiquen, estan recollides en 
l'informe preceptiu que cada any la Seguretat Social 
ha de lliurar al Congrés dels Diputats:
• Any 2001 a 2005------ 27.184'97 M d'euros
• Any 2006---------------- 35.879'25 M d'euros
• Any 2007---------------- 45.715'99 M d'euros
• Any 2008---------------- 57.233'18 M d'euros
• Any 2009---------------- 60.022'320 M d'euros
• Any 2010---------------- 64.375'144 M d'euros
• Any 2011---------------- 66.814'993 M d'euros
• Any 2012---------------- 63.008'579 M d'euros

• Any 2013---------------- 53.744'049 M d'euros
• Any 2014---------------- 41.634'227 M d'euros
• Any 2015---------------- 32.481'317 M d'euros

S'han gastat 34.333'676 milions d'euros del Fons 
de Reserva de la Seguretat Social en quatre anys.

L'any 2016 el Govern ha retirat al mes de juliol 
8.700 M € per a la paga extraordinària i 1.000 M € 
per liquidar l'IRPF dels pensionistes amb Hisenda; 
en el que portem d'any s'han retirat 9.700 M €. 
Podem afirmar que en quatre anys i mig aproxima-
dament s'han retirat del Fons de Reserva un total de 
44.033'676 M €
Cal sumar les quantitats gastades dels fons excedents 
de les mútues laborals: 
• El 2012 es van utilitzar ------ 4.680 M d'euros
• El 2013 es van utilitzar -------- 374 M d'euros 
• El 2014 es van utilitzar -------- 295 M d'euros El 

2015 es van utilitzar ------ 2.780 M d'euros.
• Total 8.129 M €

En total, el Govern del Partit Popular s'ha gastat 
52.162'676 M €. Actualment el Fons de Reserva 
compta amb 24.633'676 M €.

Molts afirmen que el Fons de Reserva estaria esgo-
tat si no fos per les inversions realitzades en deute 
públic de l'Estat, ja que aquestes han donat una bona 
rendibilitat.

 El Govern del Partit Popular, sense previ acord 
del Pacte de Toledo i els agents socials, va aprovar 
el Reial decret llei 28/2012, de 30 de novembre, de 
mesures de consolidació i garantia del sistema de la 
Seguretat Social:
• Article primer. Règim excepcional de disposició 

dels actius del Fons de Reserva de la Seguretat 
Social.

• "Durant els exercicis 2012, 2013 i 2014, no és apli-
cable el límit del tres per cent fixat amb caràcter 
general en l'article 4 de la Llei 28/2003, de 29 de 
setembre, reguladora del Fons de Reserva de la 
Seguretat Social.

• "Durant els esmentats exercicis, el límit de dis-
posició serà l'equivalent a l'import del dèficit 
per operacions no financeres que posin de mani-
fest les previsions de liquidació dels pressu-
postos de les entitats gestores i serveis comuns 
de la Seguretat Social, que a l'efecte elabori 
la Intervenció General de la Seguretat Social, 
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d'acord amb els criteris establerts en la normativa 
del Fons de Reserva de la Seguretat Social."

Considero que les causes fonamentals d'aquesta 
situació de dèficit anual de la Seguretat Social estan 
provocades per:
• La reducció de les persones afiliades, com a con-

seqüència de la desocupació.
• La disminució generalitzada dels salaris.
• La baixa quantia del Salari Mínim Interprofessional, 

molt distant del 60% del salari mitjà.
• L'increment de les pensions: entre gener de 2008 

i juliol de 2016 un 1.089.346.
• L'increment de la quantia de les pensions: entre 

gener de 2008 i juliol de 2016 la pensió mitjana 
s'ha incrementat en 191'90 euros.

• El finançament amb recursos de la Seguretat 
Social de les polítiques públiques d'estímul a 
l'ocupació; aquestes haurien d'estar finançades 
des de la Fiscalitat General.

Aquesta situació s'ha provocat per la crisi econòmica 
i les polítiques que s'han emprat per sortir-ne, fona-
mentalment les dues reformes laborals imposades.

Hem d'aprofitar aquest escrit per denunciar, un cop 
més, la desigualtat de les dones: la pensió mitjana de 
jubilació de les dones a l'agost de 2016 era un 37'43% 
inferior a la dels homes, situació provocada per la 
discriminació històrica de aquestes, i cal denunciar 

l'incompliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 Com és possible que s'hagin retirat 44.033'676 M 
€ del Fons de Reserva i 8.100 M € dels excedents de 
les mútues d'accidents laborals i no s'hagi reunit el 
Pacte de Toledo i els agents socials per estudiar una 
sortida a aquesta situació?

No podem esperar que el Fons de Reserva estigui 
esgotat i que a corre-cuita s'adoptin mesures que 
posin en perill el Sistema Públic de Pensions, el prin-
cipal mecanisme de protecció social del nostre país.

És urgent reclamar mitjançant mobilitzacions i 
l'acció institucional la reunió urgent del Pacte de 
Toledo i els agents socials, per estudiar les mesu-
res necessàries a adoptar per garantir els ingressos 
necessari de la Seguretat Social perquè aquesta 
pugui fer front a les seves obligacions.

El nostre sindicat fa temps que ha fet un seguit de 
propostes per superar aquesta situació.

La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO 
reclamem:
• Una de les primeres mesures ha de ser la supres-

sió de les dues reformes laborals imposades, 
sobretot la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures 
urgents per a la reforma del mercat de treball.

• Abordar la creació d'un nou marc de relacions 
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laborals, que permeti recuperar l'equilibri de for-
ces, avui totalment decantat a favor de la patro-
nal, com a conseqüència de les reformes laborals 
imposades.

• Reunió immediata del Pacte de Toledo per abor-
dar la situació del dèficit actual de la Seguretat 
Social.

• Garantir que qualsevol mesura que s'adopti res-
pecte al Sistema Públic de Pensions es prengui 
en el marc del Pacte de Toledo i amb acord dels 
agents socials.

• Supressió de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, 
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'índex 
de Revaloració de les pensions de la Seguretat 
Social.

• Garantir que, del Fons de Reserva, només es pugui 
disposar del 3% i, en cas de necessitar dispo-
sar de major quantia, només sigui possible amb 
l'autorització del Pacte de Toledo i els agents socials.

• Obligatorietat de reunió d'urgència del Pacte de 
Toledo i els agents socials quan s'hagi disposat 
de quantitats superiors al 3% en dues ocasions 
dins d'un trimestre, amb l'objectiu d'estudiar 
solucions.

• Garantir el ple desenvolupament de la Llei 27/2011, 
d'1 d'agost, sobre l'actualització, l'adequació i la 
modernització del sistema de Seguretat Social. 
Inclosa la Disposició addicional trentena. Pensió 
de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més 
anys que no percebin una altra pensió pública.

• Que el complement a mínims que cobren algu-
nes/ns pensionistes no sigui absorbit en cobrar la 
pensió de viduïtat.

• Increment gradual del Salari Mínim 
Interprofessional fins a aconseguir la quantia 
equivalent al 60% del salari mitjà.

• Increment de totes les pensions mínimes per 
garantir que en cap d'elles la seva quantia sigui 
inferior a la línia de pobresa.

• Recuperació del poder adquisitiu perdut des de 
l'any 2011.

• Millorar el conjunt de les prestacions del Sistema, 
per poder equiparar la despesa total en pensions 
respecte del PIB dels països de la UE-15.

• La quantia de les prestacions assistencials estan 
per sota del límit de pobresa severa, situació 
totalment inadmissible. Hem de reivindicar que 
la quantia de totes aquestes prestacions sigui 
superior al límit de pobresa.

• Que els treballadors autònoms paguin l'IVA quan 
hagin cobrat les factures, no abans.

Propostes de ccoo per abordar el dèficit de la segu-
retat social
Obrir immediatament el debat en el Pacte de Toledo i 
el conjunt dels agents socials per abordar el problema.

Si continuem amb la situació actual, en uns anys el 
Fons de Reserva s'haurà esgotat i tindrem un autèntic 
problema, per això s'han proposat mesures immediates, 
mesures d'aplicació progressiva i mesures estructurals.

 
Mesures  immediates
• Increment temporal dels tipus de cotització que 

financen les pensions (cotitzacions comunes); 
esforç addicional d'empresaris i treballadors.

• Reducció de les cotitzacions per contingències 
professionals, assumint el seu cost l'Estat.

Mesures d'aplicació progressiva
• Increment de les bases màximes de cotització en 

un 15%.
• Convergència de la base mitjana de cotització del 

Règim d'Autònoms amb la del Règim General. 
Per distribuir els costos d'aquest esforç, reducció 
de les cotitzacions professionals, assumint l'Estat 
el cost de les mateixes.

• Assumpció per part de l'Estat de les despeses 
d'administració de la Seguretat Social.

• Que les polítiques actives d'ocupació siguin 
finançades per l'Administració General de l'Estat 
i no des de la Seguretat Social.

Mesures estructurals
• Polítiques de reactivació econòmica que ajudin a 

recuperar els llocs de treball perduts en el que va 
de crisi.

• Lluita contra l'economia submergida.
• Finançament per l'Estat de les prestacions per 

mort i supervivència, de manera progressiva, en 
un període de 25 anys, sense modificar el règim 
jurídic d'aquestes prestacions.

• Abordar les reformes estructurals necessàries 
que permetin afrontar el repte demogràfic de les 
pròximes dècades.

Independentment de qui governi, els sindicalistes 
hem de continuar lluitant, negociant i pactant per 
aconseguir unes millors condicions de treball, un 
millor salari mínim interprofessional, un millor sis-
tema públic de pensions i unes prestacions socials 
universals dignes, que permetin treure de la pobresa 
milions de ciutadans i ciutadanes d'Espanya i de 
Catalunya. j

Miquel Lluch Rodríguez
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Les federacions de PP i JJ i Indústria van orga-
nitzar un acte d’homenatge el dissabte 21 de 
maig en commemoració dels 40 anys de la 

tancada de les dones dels treballadors de Motor 
Ibérica a l’església de Sant Andreu, a Barcelona

 Coincidint amb els 40 anys de la històrica 
vaga de l’antiga Motor Ibérica, l’Agrupació de 
Prejubilats i Jubilats de CCOO de Nissan i les sec-
cions sindicals de CCOO de Nissan van organitzar 
un acte d’homenatge i reivindicatiu que es va rea-
litzar el dissabte 21 de maig a partir de les 10.30 h, 
als jardins de l’església de Sant Andreu de Palomar 
(plaça Orfila, Barcelona).

L’acte tenia com a objectiu principal retre un 
homenatge i un reconeixement a les dones dels tre-

balladors de l’antiga Motor Ibérica, que l’1 de juny 
de 1976 es van tancar a l’església de Sant Andreu en 
suport als seus marits, que estaven en vaga.

La tancada va durar 28 dies, fins que la policia va 
desallotjar violentament les dones i els seus fills.

 Les federacions de PP i JJ i la d’Indústria de 
CCOO de Catalunya volen posar en valor la lluita 
d’aquestes dones, en un temps en què el seu paper 
era percebut com a secundari dins de la societat. 
Elles van assumir un protagonisme clau en la 
defensa dels drets laborals i socials dels treballa-
dors, i la repercussió de la seva acció va contribuir a 
la incorporació activa de moltes dones en les lluites 
sindicals i dels moviments veïnals. j

CCOO PP i JJ i Indústria organitzen 
un acte d’homenatge a l’església de 
Sant Andreu



Ignacio Fernández Toxo. Secretario General de CCOOLa contra

Federació de Pensionistes i Jubilats de CC.OO. de Catalunya

“El registro de la esta Proposición de Ley, en re-
lación a las pensiones, es un hecho muy relevan-
te, pues estas son las cosas que de verdad preo-
cupan a la gran parte de la ciudadanía de nuestro 
país. Estamos hablando de más de 9 millones 
de personas (pensionistas y jubilados) que viven 
de una pensión y que, en el tránsito de la crisis 
se han convertido en el sosten fundamental de 
muchas familias.
Por eso hay que congratu-
larse y felicitar a esta ma-
yoría parlamentaria, de 178 
diputados y diputadas, que 
han recogido la propues-
ta realizada por CCOO y 
UGT para garantizar la re-
valorización de las pensio-
nes.
Estamos planteando que 
las pensiones, que se han 
visto reducidas por las de-
cisiones adoptadas en 2011 y 2012 y práctica-
mente congeladas a partir del 2013, empicen a 
recuperar su poder adquisitivo para retomar su 
función social y económica.
Planteamos también, y así lo han refrendado los 
grupos parlamentarios, que se convoque inme-
diatamente la comisión del Pacto de Toledo y a 
los agentes sociales (sindicatos y organizacio-
nes empresariales) para estudiar la situación de 

los ingresos y gastos de la Seguridad Social con 
el fin de actuar desde los impuestos y desde las 
cotizaciones sociales, empezando por las bases 
de cotización y la subida del SMI, para estabili-
zar la sostenibilidad del sistema.
Es posible, además de necesario, actuar desde 
los impuestos, como se señala en la Proposición 
de Ley, y desde las cotizaciones sociales em-

pezando por las bases de 
cotización, el Salario Mí-
nimo a 800 euros en 2017, 
para sacar a la Seguridad 
Social de la zona de in-
certidumbre donde la han 
llevado las políticas que se 
han practicado en nuestro 
país en los últimos 4 años 
en relación al empleo
Por último, la Proposición 
de Ley pide que se suspen-
da, al menos para 2017, 

la aplicación el artículo de Ley General de la 
Seguridad Social que desvincula la revaloriza-
ción de las pensiones del IPC (que procede de la 
reforma impuesta en 2013 unilateralmente por 
el PP), hasta que el Pacto de Toledo consensúe 
otra fórmula, pues de mantenerse a futuro el ac-
tual índice de revalorización va a suponer una 
reducción sustancial de la calidad de las pensio-
nes para millones de pensionistas y jubilados”.

“La matemáticas son  
tercas y hay una mayoría 
suficiente en el Parlamento 
para enviar este mandato  
al Gobierno”

“Es posible y necesario 
garantizar el poder adquisitivo de 
las pensiones, y que se adopten 
medidas urgentes para afrontar 

el déficit del sistema público 
de pensiones, aumentando 

los ingresos para asegurar su 
sostenibilidad”


