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E
ls homes i les dones d’aquest país hem patit, els darrers set anys de govern del PP, 
greus retrocessos en: igualtat d’oportunitats, cohesió social, llibertats, drets, quali-
tat democràtica i convivència.

La majoria de la ciutadania hem vist com augmentava la desigualtat, la precarietat i la 
pobresa, mentre es retallava la inversió en serveis públics, sanitat, educació i dependència. 
Tot un seguit de mesures adreçades a erosionar l’Estat del benestar, que protegeix les per-
sones més vulnerables i a devaluar la capacitat econòmica dels treballadors i treballadores. 
I la situació, a hores d’ara, no millora: les persones aturades no troben feina, les persones 
joves amb formacions acadèmiques han d’emigrar i les que han pogut trobar una feina 
aquí no tenen garantit arribar a fi de mes, fruit de la precarietat dels salaris; també les 
persones grans hem vist com les nostres pensions es devaluaven. I quelcom dramàtic:  es 
continua sense garantir drets bàsics com ara els subministraments energètics i l’habitatge. 
Queda sense resoldre la problemàtica en relació a establir un model de pensions públi-
ques sostenibles i suficients, així com l’increment de l’IPREM-IRSC, factor que  equilibra  les 
necessitats bàsiques del conjunt de la població, en situacions de risc d’exclusió social. 

La moció de censura i el canvi de Govern a l’Estat del passat mes de juny mostren que 
existeix una majoria suficient al país que aposta per revertir la situació que patim.

Ara toca que la política i l’economia es posin al servei de la ciutadania; cal revertir 
l’austeritat, la bretxa social, la desigualtat, la precarietat i la pobresa, recuperant el pacte 
social amb la ciutadania. Totes aquestes voluntats s’han de manifestar i fer realitat amb 
els pressupostos de l’Estat, que necessàriament han de ser aprovats. 

I també, ara cal que nosaltres valorem positivament aquestes propostes, tenint en 
compte les opcions que ens ofereixen amb el projecte de pressupostos que es presen-
taran per al 2019, i que contemplen:
-  abordar i quantificar les necessitats exposades i en concret per als pensionistes, 

amb garanties de no perdre poder adquisitiu respecte a l’IPC
-  apujar les pensions mínimes, les de viduïtat i les no contributives, entre un 3 i un 4 %
-  drets laborals a les treballadores i els treballadors de la llar
-  la sostenibilitat del Sistema Públic de Pensions, totes vinculades als acords de la 

Comissió parlamentària dels Pactes de Toledo, dins de les seves recomanacions al 
Govern de l’Estat
Tot aquest seguit de mesures són complementades amb l’increment important al 

salari mínim (fins als 900 euros/mes) i reduccions a l’obligació de realitzar declaracions 
de renda via IRPF, fins als 14.000 euros/any.

També hi ha mesures relacionades amb matèries com l’habitatge, l’ocupació i laborals, 
amb derogacions de certs articles, i també millores a la situació dels autònoms en rela-
ció a les lleis que els regulen; així com també es posen en valor millores per a avançar 
cap a una societat més feminista, amb més inversió en ciència i innovació, transició 
energètica i una nova fiscalitat.

A finals d’octubre hem de fer possible que aquestes propostes es facin efectives amb 
l’aprovació dels PGE, i exigir allò que ha quedat sense preveure, com ara les mesu-
res d’increment, als Pressupostos Generals de l’Estat, de les partides destinades a la 
millora dels serveis i l’atenció a la sanitat, i també a les partides destinades a la Llei de 
l’autonomia personal (Llei de dependència).

A hores d’ara, no podem llançar les campanes al vent, encara que moltes de les pro-
postes que es plantegen són coincidents amb la voluntat de CCOO; ara cal valorar i 
assumir aquestes propostes a la mesa de Diàleg social (cal tenir en compte els acords de 
l’AENC i de l’AIC, dins del marc de mínims en les negociacions col•lectives i en el marc 
general), i haurem d’esperar als posicionaments de la resta de partits polítics necessaris 
per conformar una majoria suficient per a poder gaudir d’aquestes millores, que són 
imprescindibles per a dotar-nos d’una igualtat d’oportunitats per a tothom. 

Octubre 2018

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

ARA TOCA QUE 
LA POLÍTICA I 
L’ECONOMIA ES 
POSIN AL SERVEI 
DE LA CIUTADANIA; 
CAL REVERTIR 
L’AUSTERITAT, LA 
BRETXA SOCIAL, 
LA DESIGUALTAT, 
LA PRECARIETAT 
I LA POBRESA, 
RECUPERANT EL 
PACTE SOCIAL AMB 
LA CIUTADANIA.
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L
es fonts econòmiques des-
tinades al finançament del 
Sistema de la Seguretat 

Social es troben residenciades en 
l’article 109 de la Llei General de la 
Seguretat Social (LGSS), i es concre-
ten en cinc:
a)  Aportacions progressives de 

l’Estat determinades en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat 
(LPGE) i altres aportacions per 
atencions especials conjunturals.

b)  Les cotitzacions de les persones 
obligades, tant jurídiques com 
físiques.

c)  Les quantitats aportades en 
concepte de recàrrecs, sancions i 
altres de naturalesa anàloga.

d)  Els productes de procedència 
patrimonial, fruits, rendes i/o 
interessos.

e)  Qualsevol altre tipus d’ingrés, 
excepte els previstos en la 
Disposició Addicional Desena, 
que resumim: 
-  Els ingressos procedents 

d’assistència sanitària prestada 
a usuaris i assegurances obliga-
tòries privades, això com a ter-
cers obligats al pagament. 

-  Els procedents de la venda de 
productes i subproductes, sani-
taris o no, i material de desferra.

-  Ingressos procedents de sub-
ministrament o prestació de 
serveis no estrictament assisten-
cials.

-  Ingressos procedents d’ajuts o 
donacions finalistes per a inves-

tigació, docents, de promoció, 
etcètera.

-  Tots els ingressos, en general, 
corresponents a atencions o 
serveis sanitaris no constitutius 
de prestacions de la Seguretat 
Social.

Les despeses derivades de la ges-
tió de les prestacions contributives, 
així com les pròpies derivades del 
funcionament dels serveis, es finan-
cen amb els ingressos descrits en 
els apartats b), c), d) i e). En canvi, 
l’acció protectora no contributiva 
i universal es finança mitjançant 
aportacions de l’Estat, excepte quan 
es tracta de matèries transferides 
a les CCAA, que s’inclouen en el 
Sistema de Finançament econòmic 
vigent en cada moment.

El Pacte de Toledo aglutina aques-
tes cinc fonts de finançament en 
tres grups: 
a) les cotitzacions socials 
b)  les transferències de l’Estat
c) altres ingressos

En el Pacte es constata com, his-
tòricament, el grup corresponent 
a les cotitzacions ha anat perdent 
pes específic en favor de les trans-

ferències de l’Estat, tot i que el crei-
xement d’aquestes s’ha produït a 
un ritme baix. Actualment, però, la 
pèrdua de pes específic de les cotit-
zacions socials s’ha fet més palès a 
causa de la crisi laboral, econòmica 
i financera.

Seguint el fil del tan citat Pacte de 
Toledo, la “salut” de les cotitzacions 
depèn de tres factors: 
1) Nombre de cotitzants
2) Bases de cotització mitjana
3) Tipus de cotització aplicable

El primer factor va lligat a la crisi 
econòmica i social. El segon té per 
objectiu l’acostament de les bases 
de cotització als salaris. El tercer, 
referit al tipus de cotització, cal 
dir que s’ha enquistat en el 28,3 
% des de l’any 1995, diners que 
per tal d’afavorir la competitivitat i 
l’ocupació laboral...

La pèrdua de potència econòmica 
de les cotitzacions obliga a afrontar la 
tasca d’incrementar la utilització del 
segon grup de fonts: les transferèn-
cies de l’Estat. És més, a hores d’ara 
caldria haver concretat el tipus de 
transferències de béns econòmics, 
puix urgeix una solució de fons, prin-

ELS RECURSOS PER AL FINANÇAMENT  
DE LA SEGURETAT SOCIAL

Juli Rius
Assessor
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Aplicación de la sentencia del 
Tribunal Constitucional en el 
subsidio para mayores de 55 años

cipalíssima, destinada a evitar tant la 
insuficiència com la no-actualització 
necessària de les pensions. Així que 
no hi ha temps a perdre en la tasca 
de protegir i blindar el Sistema i des-
lliurar-lo tant dels voltors econòmics i 
financers, com dels fabricants de crisis 
econòmiques tergiversades.

Les transferències estatals recla-
mades, però, no han de ser lliurades 
en forma de préstec a la Seguretat 
Social, sinó en compliment del citat 
article 109 LGSS, tal com es diu en 
les instruccions i pautes que ens 
arriben de la Secretaria Confederal 
de Polítiques Públiques i Protecció 
Social del nostre sindicat:

“La utilización de la figura del 
“préstamo” a la Seguridad Social, en 
nuestra opinión, resulta una técnica 
contable incorrecta que contra-
viene lo estipulado en el artículo 
109.a) LGSS, que con claridad prevé 
que la participación del Estado 
en la financiación del sistema de 
pensiones se producirá a través de 
“aportaciones” y no con préstamos”.

Hem de revertir la precarietat 
laboral i social, i afrontar la pressió 
social i la contenció de la despe-
sa pública prioritzant el dret per 
damunt de l’economia: l’article 
50 CE, la normativa europea i la 
de l’OIT, per damunt dels mercats 
financers; els principis de solidaritat 
i de cohesió social per damunt de 
l’individualisme.

I aquesta lluita caldrà mantenir-la 
fins que el sistema de la Seguretat 
Social deixi  de ser objecte del 
desig del capital. 

Estimados compañeros y compa-
ñeras:

Como ya os informamos en 
la circular remitida el pasado 10 
de julio, la Sentencia del Tribunal 
Constitucional (STC) 61/2018, de 7 
de junio, ha declarado inconstitu-
cional la modificación de los requi-
sitos de carencia de rentas para el 
acceso al subsidio de desempleo 
de mayores de 55 años, conside-
rando las rentas familiares.

En el fallo de la Sentencia se 
declara la inconstitucionalidad 
por causa de que el Gobierno no 
ha justificado suficientemente la 
urgencia de la reforma, y conse-
cuentemente declara nulo el requi-
sito de acreditar el límite de rentas 
de la unidad familiar (establecido 
en el 75% del SMI, excluidas las 
pagas extraordinarias), de modo 
que dicho requisito deja de ser 
exigible para las nuevas solicitu-
des de este subsidio. Así, desde el 
7 de julio, no computan a estos 
efectos los ingresos del cónyuge o 
de los hijos menores de 26 años o 
mayores discapacitados o menores 
acogidos.

La respuesta de la aboga-
cía del Estado a la consulta de 
la Subdirección General de 
Prestaciones del SEPE en relación 
con la STC informa de que:
“En los supuestos de solicitudes 
presentadas a partir del día 7 de 

Julio de 2018, es posible reconocer 
el derecho al Subsidio con efectos 
del día siguiente a la fecha de la 
petición con independencia de que, 
por incumplirse el requisito ahora 
expulsado del Ordenamiento jurídi-
co, anteriormente se hubiese dene-
gado o extinguido dicho Subsidio 
mediante Resolución firme en vía 
judicial o administrativa.”

El solicitante deberá cumplir las 
siguientes exigencias:
1ª- Habrá de acreditarse que el 
requisito de carencias de rentas 
propias (sin considerar las de 
los restantes miembros de la 
unidad familiar) se cumple en el 
momento de la solicitud y se ha 
cumplido desde el momento del 
hecho causante o, en su caso, se 
ha incumplido durante menos de 
doce meses ya que, en otro caso, 
el Subsidio se encontraría extin-
guido por esta causa.
2ª- Deberán cumplirse los demás 
requisitos exigidos por la Ley.

Tras esta consulta, el SEPE ha 
dictado las instrucciones para el 
reconocimiento del subsidio de 
mayores de 55 años a partir del 7 
de julio de 2018:
•  se entenderá que los solicitan-

tes cumplen el requisito de  
carencia  de  rentas  cuando 
ellos mismos carezcan de 
rentas de cualquier naturale-
za superiores,  en  cómputo 
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mensual, al 75% del salario míni-
mo interprofesional, excluida la 
parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias, con independen-
cia de que tengan o  carezcan  de 
cónyuge y/o o hijos menores de 
26 años, o mayores incapacitados 
o menores acogidos, cuyas rentas 
resultarán indiferentes a dichos 
efectos.

Las instrucciones del SEPE se apli-
carán de la siguiente forma:
Para las solicitudes presentadas 
a partir del 7 de julio de 2018, o 
que estuviesen pendientes de 
resolver en esa fecha:
•  solicitudes de alta inicial presen-

tadas:
-  Dentro del plazo de los quince 

días hábiles siguientes a la fecha 
del hecho causante del subsidio, el 
derecho se reconocerá a partir del 
día siguiente al del hecho causante.

-  Dentro del plazo de los doce 
meses siguientes a la fecha del 
hecho causante: En este  caso, si 
en la fecha del hecho causante el 
solicitante cumplía todos  los  requi-
sitos  excepto el de carencia de 
rentas propias - tal y como  estaba  
configurado  entonces -  pero sí lo 
cumple en la fecha de la solicitud, 
el derecho se reconocerá a partir 
del día siguiente al de la solicitud.

-  Una vez transcurridos doce o 
más meses desde la fecha del 
hecho causante, el solicitante 
deberá acreditar que ha cum-
plido el requisito de carencia de 
rentas propias (sin considerar las 
de los miembros de la unidad 
familiar) desde la fecha del hecho 
causante hasta la de la solicitud, 
o que, en su caso, lo ha incum-
plido durante menos de doce 
meses, pues, en caso contrario, 
el subsidio se encontraría extin-
guido. En este caso, el derecho 
también se reconocerá a partir 
del día siguiente al de la solicitud, 
siempre que el interesado cumpla 
todos los requisitos exigidos y 
que no haya concurrido ninguna 

causa de extinción del mismo.
Lo anterior se aplicará con inde-
pendencia de que previamente:
-  El solicitante hubiera o no solici-

tado el reconocimiento del dere-
cho al subsidio para trabajadores 
mayores de 55 años.

-  Se haya o no dictado resolución 
firme en vía administrativa o 
judicial denegando dicho dere-
cho previamente solicitado.

•  Solicitudes de reanudación de 
subsidios que se encontraran sus-
pendidos :

-  Por cualquiera de las causas de 
suspensión establecidas en 
el TRLGSS distintas de las de 
dejar de cumplir los requisitos de 
carencia de rentas propias o fami-
liares (trabajo por cuenta propia 
o ajena, salida al extranjero, etc.). 
Si la solicitud de reanudación se 
presenta dentro de plazo (15 días 
hábiles), el derecho se reconocerá 
a partir del día siguiente al de la 
finalización de la causa de sus-
pensión.

-  Por haber dejado de cumplir 
el interesado el requisito de 
carencia de rentas como con-
secuencia de las rentas de los 
miembros de la unidad familiar, 
si desde la fecha de la suspensión 
hasta la de la solicitud de reanu-
dación no hubieran transcurrido 
doce o más meses. En este caso, 
el derecho se reconocerá a partir 
del día siguiente al de la solicitud 
de reanudación.

-  Solicitudes de reanudación de 
subsidios que fueron extin-
guidos por dejar de cumplir su 
beneficiario el requisito de caren-
cia de rentas como consecuencia 
de las rentas de los miembros 
de la unidad familiar. En estos 
casos, el derecho se reconocerá 
a partir del día siguiente a la soli-
citud de reanudación, siempre 
que el solicitante cumpla todos 
los requisitos exigidos y que no 
haya concurrido ninguna causa 
del extinción del mismo distinta 

a la de no cumplir el requisito de 
carencia de rentas propias debido 
a las rentas de los miembros de la 
unidad familiar del beneficiario.

También se obviarán las rentas de 
la unidad familiar:
A las reclamaciones previas pre-
sentadas a partir del día 7 de 
julio de 2018 o que, presentadas 
con anterioridad, se encuentren 
pendientes de resolver en dicha 
fecha.
A  las  declaraciones  anuales de 
rentas presentadas a partir del 7 
de julio de 2018 o que, presentadas 
con anterioridad, se encuentren 
pendientes de gestionar en dicha 
fecha.

Todas las personas que reúnan a 
día de hoy los requisitos para acce-
der al subsidio de mayores de 55 
años, contando solo con las rentas 
propias del demandante, pueden 
solicitarlo, incluso aquellas que, en 
su día, hubieran visto denegada su 
solicitud por esta razón, con o sin 
sentencia, por el tiempo que les reste 
hasta alcanzar la edad de jubilación 
en cualquiera de sus modalidades.

No se va a exigir hecho causante, 
es decir, que se haya trabajado al 
menos 3 meses para poder solicitar 
el subsidio para mayores de 55 años, 
a las personas que no han tenido 
acceso al mismo debido al anulado 
requisito de rentas familiares.

En sus instrucciones el SEPE esta-
blece que en ningún caso, cabe revi-
sar y reconocer con efecto retroacti-
vo derechos, en caso de existir reso-
lución administrativa o judicial firme 
anterior mediante la cual se denega-
se o se extinguiese el Subsidio para 
Mayores de 55 años.

En espera de que esta informa-
ción os sea de utilidad, recibid un 
saludo. 

Carlos Bravo Fernández
Secretario confederal de políticas públicas y pro-
tección social

ASSESSORAMENT INFORMA...
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DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN 2018

L
a Plataforma Unitària de la 
Gent Gran de Catalunya 
(PUGGC) i els pensionistes i 

jubilats   de CCOO i d’UGT, durant 
aquests últims anys, anem denun-
ciant que les mesures que es pre-
nen per sortir de la crisi no són les 
idònies i que afecten de manera 
molt desequilibrada la part majori-
tària, però més feble, de la societat, i 
dins d’ella, també, de forma intensa, 
les persones grans.

Es parla molt de l’envelliment 
actiu, però la realitat és que no es 
compleix, quan les administracions 
públiques tenen l’obligació de 
buscar els recursos necessaris per a 
això. Cal reconèixer el paper actiu en 
l’esfera econòmica que realitzen les 
persones grans, no només d’ajuda 
econòmica a les seves famílies, o 
com a consumidors actius, sinó com 
a proveïdors de cures de familiars i 
nets. Els estudis indiquen que més 
d’un terç de les persones grans 
cuiden dels seus nets. La meitat 
d’aquests ho fan cada dia, la qual 
cosa no només té una traducció 
econòmica directa, sinó que també 
facilita que altres membres de les 
seves famílies puguin desenvolupar 
activitats laborals.

Els partits polítics han de preocu-
par-se de millorar significativament 

els ingressos del Sistema Públic de 
Pensions i garantir la seva viabilitat 
financera i el permanent mante-
niment del poder adquisitiu dels 
pensionistes. A més, cal una política 
econòmica que promogui un crei-
xement inclusiu (amb més ocupació 
estable i salaris que participin de la 
prosperitat de les empreses), la qual 
cosa augmentaria de manera sostin-
guda els ingressos del sistema.

També caldria incrementar les 
cotitzacions, destopar les bases 
màximes de cotització mantenint la 
contributivitat, fer que els autònoms 
cotitzin pels seus ingressos reals, 
finançar les despeses de gestió de la 
Seguretat Social amb el pressupost 
de l’Estat, augmentar l’aportació 
dels impostos al pressupost de la 
Seguretat Social, i combatre el frau 
fiscal i l’economia submergida.

En col·lectiu de persones grans 
és molt vulnerable a polítiques de 
retallades, i més quan estem pas-
sant, cada vegada més, a convertir-
nos en sustentadores principals (de 
vegades úniques) de les genera-
cions següents, ja que les pensions 
suposen la principal font d’ingressos 
de més del 25 % de les llars.

Per això la revaloració periòdica 
de les pensions resulta un element 
bàsic a l’hora de garantir unes pen-

sions adequades i constitueix, per 
si mateix, un element principal per 
a la legitimació social del sistema. 
L’objectiu de la revaloració és el 
manteniment del poder adquisitiu 
de les pensions durant tot el temps 
en què aquestes es perceben, de 
manera que amb això es garanteixi 
el nivell de consum i la capacitat 
de compra durant tota la vida dels 
pensionistes.

Encara que la revaloració de les 
pensions està recollida en l’article 
50 de la Constitució com un principi 
rector de la política econòmica del 
nostre país, la veritat és que l’única 
fórmula de revaloració automàtica 
que garantia per llei el manteniment 
del poder adquisitiu de les pensions 
va ser la nascuda de l’Acord de 
Pensions de 1996, lligada llavors a la 
inflació, i que ha estat vigent fins a 
la reforma unilateral imposada pel 
Govern del PP el 2013. 

Un risc addicional a tot l’anterior 
radica en el fet que els efectes de 
la Reforma de 2013 es despleguen 
de manera progressiva en el temps 
en el llarg termini, aparentment 
molt a poc a poc, de manera que la 
ciutadania pot trigar a entendre la 
profunditat de la reforma… potser 
massa tard? 

Hem vist un exemple d’això en 
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les últimes mobilitzacions: només 
els sindicats hem mantingut un 
procés de mobilització sostingut en 
el temps des de 2013, i el conjunt 
de la ciutadania ha necessitat més 
temps per apreciar l’efecte acumu-
lat de l’índex de revaloració de les 
pensions.

Per al col·lectiu de pensionistes i 
jubilats d’UGT i de CCOO, la defen-
sa del sistema per a l’autonomia i 
l’atenció a la dependència és una 
de les nostres prioritats, ja que és 
evident que, transcorreguts 10 
anys des de la posada en pràctica 
de la Llei de dependència, encara 
no ha culminat la seva implantació 
completa. Una causa fonamental 
d’aquest retard radica en l’encara 
insuficient nivell de finançament 
públic que arrossega, per acabar 
amb la llista d’espera. Es necessi-
taria una dotació addicional de 
2.500 milions d’euros, per acabar 
amb la llista d’espera mitjançant el 
reconeixement de prestacions, pre-
ferentment de serveis professionals. 
L’atenció directa amb serveis pro-
fessionals de les 400.000 persones 
en situació de dependència encara 
no ateses possibilitaria la creació de 
milers de llocs de treball directes, en 
funció de la modalitat dels serveis 
triats i de la seva intensitat.

En el tema sanitari, a més de 
l’atenció, s’han de promoure políti-
ques preventives que disminueixin 
els riscos que sofreixen les persones 
grans, ja que l’increment absolut 
i relatiu del nombre de persones 
grans, al costat de les limitacions 
que aquestes tenen per al desen-
volupament de les seves activitats 
bàsiques en la vida diària i en les 
seves activitats domèstiques, ha de 
comportar un reforç dels sistemes 
d’atenció domiciliària. La caiguda de 
la ràtio de suport familiar, el canvi en 
els rols tradicionals d’homes i dones 
i el fort increment de la demanda 
esperada haurien d’implicar un 
major esforç en el desenvolupa-
ment de l’hospitalització a domicili, 

l’atenció domiciliària des dels cen-
tres d’atenció primària i els serveis 
d’ajuda a domicili dependents dels 
serveis socials.

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 administracions, el següent:
1)  Que s’arribi a un acord en la 

Comissió del Pacte de Toledo 
perquè, sobre la base del diàleg 
i l’acord social i polític amplis, 
es posin en pràctica les mesu-
res necessàries per garantir la 
sostenibilitat del Sistema públic 
de pensions, tal com s’ha anat 
fent des de 1995 amb resultats 
excel·lents.

2)  Necessitem que es recuperi 
l’índex de revaloració de les pen-
sions i que sigui pactat en el marc 
del Diàleg Social, que garanteixi 
el manteniment del seu poder 
adquisitiu durant tot el període 
de percepció.

3)  Exigim una Renda Mínima esta-
tal per millorar una llacuna molt 
concreta, i molt àmplia, que avui 
té el sistema de protecció social, 
perquè no està dissenyat per pro-
tegir els qui mai han tingut una 
feina i la busquen (joves sobretot, 
però també dones) i els aturats 
de llarga durada (avui ja d’un per-
fil sòcio-demogràfic amplíssim), 
que veuen esgotades les presta-
cions d’atur, i que es troben en 
una situació de necessitat perquè 
ni ells ni els seus entorns familiars 
tenen ingressos suficients.

4)  Reivindiquem la derogació de les 
reformes i parar les retallades que 
en matèria sanitària s’estan duent 
a terme: exclusió de col·lectius 
del sistema, copagament en 
l’atenció sanitària (transport 
sanitari no urgent, prestacions 
orto-protèsiques, 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 neces-
sitat vinculades a cronicitat o 
pluripatologies. En aquest sentit, 
és necessari substituir aquest 
model per un altre que respongui 
a les necessitats dels ciutadans, 
elimini els copagaments per 
als col·lectius més desafavorits, 
evitant que es generin barreres 
en l’accés als tractaments neces-
saris, i els redueixi amb caràcter 
general, aplicant límits i criteris de 
progressivitat. 

5)  Hem de potenciar els serveis de 
salut pública, ja que són essen-
cials en el desenvolupament de 
qualsevol sistema de salut, en la 
prevenció de malalties, i fomen-
tant l’autocura. Perquè l’esperança 
de vida depèn, també, de fac-
tors com la riquesa i la pobresa, 
l’ocupació i la desocupació, les 
condicions de treball, l’entorn 
social en el qual es viu, les políti-
ques mediambientals, els nivells 
educatius, els hàbits saludables 
de vida, les infraestructures dis-
ponibles, les polítiques de salut 
pública, la nutrició, l’exercici físic 
enfront del sedentarisme i actuar 
més en la prevenció, en salut, 
vacunació, millores terapèutiques, 
etc.

Per a això cal augmentar els ingres-
sos fiscals i garantir els recursos sufi-
cients per al bon funcionament dels 
serveis públics, incloent el sanitari; 
un compromís de garantia de sufi-
ciència financera als pressupostos 
del SNS, tant estatals com autonò-
mics, ja que no es pot considerar la 
inversió en salut com una despesa, 
quan la salut actua com a motor 
econòmic i proporciona importants 
retorns cap a la societat.
6)  Llei de dependència: El prin-

cipal repte del Sistema de 
Dependència se situa en la garan-
tia d’atenció amb una prestació 
efectiva als aproximadament 
400.000 dependents que encara 
no estan protegits (unes 325.000 
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persones ja reconegudes com a 
dependents però que es troben 
en llista d’espera, més les 100.000 
persones que han sol·licitat la 
valoració i que finalment seran 
reconegudes com a dependents). 
Després de deu anys de la posada 
en pràctica de la Llei de depen-
dència, no s’ha de posposar per 
més temps la seva completa 
implantació, de manera que es 
garanteixi l’atenció als prop d’1,3 
milions de persones per a les 
quals va ser dissenyada, i aquesta 
atenció sigui garantida en els 
termes de qualitat i suficiència 
inicialment previstos.

7)  La lluita contra la desigualtat i la 
pobresa ha de ser la prioritat que 
guiï les decisions econòmiques 
i laborals, perquè, encara que 
Espanya ha recuperat el volum 
de PIB previ a la crisi, el reparti-
ment d’aquesta riquesa és molt 
desigual, ja que hi ha 1,5 milions 
de persones parades que estan 
excloses del sistema de protecció 
per atur. Aquest altíssim nivell 
de desprotecció genera pobresa 
i exclusió i ha de ser combatut, 

entre altres mesures, implantant 
una renda mínima en el con-
junt de l’Estat. CCOO i UGT van 
impulsar una Iniciativa Legislativa 
Popular per implantar una pres-
tació d’ingressos mínims que té 
com a finalitat protegir molts dels 
que avui estan exclosos de la 
cobertura per atur.

8)  Exigim mesures eficaces contra 
la pobresa energètica, establint 
un autèntic bo social per a 
l’electricitat i el gas, que garan-
teixi el subministrament bàsic 
a totes les llars i impedeixi els 
talls de subministrament, tenint 
en compte els membres de la 
unitat familiar i el nivell de renda. 
Necessitem un tipus superreduït 
d’IVA per a tots els béns i ser-
veis vinculats a l’alimentació i a 
l’energia (gas, calefacció i electri-
citat), la qual cosa suposaria una 
ajuda a les famílies per un import 
de 4.000 milions d’euros i als 
pensionistes i jubilats, en molts 
casos, ens permetria poder tenir 
els habitatges a una temperatura 
adequada en els mesos d’hivern.

9)  Que les polítiques socials com-

pleixin el seu objectiu final, que 
és el d’ajudar els col·lectius més 
vulnerables i cobrir les seves 
necessitats bàsiques socials: 
alimentació, sanitat i habitatge, 
entre altres. Seguim constatant 
que, en massa ocasions, aquestes 
mesures es prenen unilateral-
ment, sense comptar amb els sin-
dicats, legítims representants dels 
treballadors i dels pensionistes. 
De manera que, des del nostre 
punt de vista, entenem que, per 
aquesta causa, tant la Reforma 
laboral com la Reforma de les 
pensions de 2013 han estat un 
fracàs, que està afectant de ple 
aquests col·lectius.
Davant aquestes necessitats:
Els pensionistes i jubilats d’UGT i 

de CCOO treballarem, amb el con-
junt de les confederacions sindicals 
de tots dos sindicats i la societat 
organitzada, per la reorientació de la 
política econòmica i social que s’ha 
dut a terme durant la crisi, perquè 
ens han abocat, també al col·lectiu 
de persones grans, a un augment 
de la desprotecció social i a un 
empobriment generalitzat. 
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% Millones 
de €

Baleares 7,96% 185,1
Navarra 7,94% 153,0

País Vasco 1,87% 126,9

Cantabria 1,20% 18,7
Asturias 0,50% 14,2
C. Valencia 0,22% 24,6
Rioja (La) -3,08% -25,4
Extremadura -3,72% -115,6
Murcia -4,02% 142,7
Castilla y León -4,03% -259,7
Andalucía -5,01% -972,9
C. Madrid -5,23% -739,8
Galicia -7,52% -534,3
Aragón -7,90% -285,5
Canarias -8,53% -428,3
Castilla-La 
Mancha

-18,76% -1.140,3

Cataluña -19,96% -4.134,0
Total España -7,07% -8.255,8

Gasto en políticas  
sociales en 2017  

(de mayor a menor)

Evolución del gasto en políticas 
sociales en (2009/2017)

Evolución del gasto en sanidad 
(2009/2015)

Gasto en sanidad en 2017  
(de mayor a menor)

€
Navarra 3.247,39
País Vasco 3.196,49
Extremadura 2.780,11
Asturias 2.734,24
Cantabria 2.705,90
La Rioja 2.554,75
Castilla y León 2.538,61
Aragón 2.523,83
Galicia 2.424,80
Castilla La Mancha 2.419,62
C. Valencia 2.321,96
Murcia 2.312,25
Cataluña 2.227,18
Andalucía 2.194,63
Baleares 2.180,69
Canarias 2.131,98
Madrid 2.065,84
España 2.158,50

1.181,55 € por habitante y año diferencia el gasto en políticas sociales entre 
la Comunidad con menor gasto (Madrid) y la que más gasta (Navarra). 
Incluso sin contemplar las Comunidades de régimen foral (Navarra y País 
Vasco), la diferente entre Madrid y Extremadura es de 714,61 €, es  decir, un 
34,6% de diferencia.

Más de 550 € por habitante y año diferencia el gasto en Sanidad entre 
la Comunidad con menor  gasto (Andalucía) y la que más gasta (País 
Vasco). Un 50% más de gasto por habitante en el País Vasco que en 
Andalucía.

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SANIDAD (2009 / 2015)
Casi 6.000 millones de euros menos es lo que han gastado en Sanidad 
las Comunidades Autónomas en 2017, respecto a la etapa anterior a los 
recortes (año 2009), lo que supone todavía una reducción de casi el 10% 
(9,34%).

Sólo 5 Comunidades (Baleares, Navarra, Cantabria, Asturias y País Vasco) 
han mejorado el gasto en Sanidad en esta etapa, mientras que en sentido 
contrario destaca Cataluña, cuyo gasto sanitario ha sido en 2017 un 27,5% 
inferior al del año 2009, con 3.328 millones de euros menos

EL GASTO EN SANIDAD POR 
COMUNIDADES

% Millones 
de €

Baleares 12,30% 163,4

Navarra 7,45% 71,8

Cantabria 3,33% 26,6

Asturias 1,60% 26,4

País Vasco 1,02% 35,9

Castilla y León -1,67% -58,4

Murcia -2,04% -36,8

C. Valencia -4,57% -290,8

Galicia -5,30% -208,8

Andalucía -6,17% -607,2

Canarias -7,79% -228,7

La Rioja -7,90% -35,5

C. Madrid -7,93% -632,7

Extremadura -9,79% -165,2

Aragón -12,67% -274,0

Castilla-La 
Mancha

-14,35% -451,0

Cataluña -27,51% -3.328,1

Total España -9,34% -5.993,3

€
País Vasco 1.648,91

Navarra 1.616,46

Asturias 1.614,40

Aragón 1.434,70

Extremadura 1.428,34

Cantabria 1.418,55

Castilla y León 1.414,54

Galicia 1.375,87

Rioja (La) 1.324,64

Castilla-La Mancha 1.318,68

Baleares 1.296,31

Canarias 1.256,24

C. Valencia 1.230,47

Murcia 1.197,84

Cataluña 1.178,29

Madrid 1.133,41

Andalucía 1.098,55

Total España 1.255,31

EL GASTO SOCIAL POR 
COMUNIDADES

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN POLÍTICAS  
SOCIALES (2009 / 2017)
8.255,8 millones de euros es la diferencia entre el gasto autonómico en polí-
ticas sociales previo a los recortes impulsados por la crisis (2009: 116.851,7 
millones de euros) y la situación actual (2017:108.595,9 millones de euros). Es 
decir, a pesar de “la recuperación económica”, el gasto social autonómico es en 
España un 7,1% inferior a los momentos previos a la crisis.

Solo 5 Comunidades han recuperado el gasto social previo a los recortes 
provocados por la crisis (Baleares, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y 
C. Valencia). Las Comunidades que mantienen un mayor recorte en térmi-
nos porcentuales en estos 8 años, a pesar de la recuperación, son Castilla-La 
Mancha (18,76%) y Cataluña (19,96%).

* Gasto por habitante
* Gasto por habitante
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Evolución del gasto en servicios 
sociales (2009/2017)

Gasto en Servicios  
Sociales en 2017  

(de mayor a menor)

En materia de gasto en servicios sociales hay que hacer la excepción 
del País Vasco, por su sistema descentralizado foral que tiene delegado 
gran parte del gasto en servicios sociales en las Diputaciones Forales, y 
de Navarra, por su hacienda foral. Así mismo, en el caso de los territo-
rios insulares (Canarias y Baleares), puede explicar su menor porcentaje 
y cuantía del gasto en servicios sociales, delegados en gran medida en 
los Cabildos. Por ello las comparaciones más adecuadas deberían reali-
zarse sin tener en cuenta estas cuatro Comunidades.
El resultado seguiría siendo extremo, ya que los porcentajes y cuantías 
más elevados (Asturias y Extremadura) casi duplican los más bajos 
que, siguen correspondiendo a la C. de Valencia, a pesar del importante 
esfuerzo que esta Comunidad está realizando en esta materia.

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES 
(2009 / 2017) (DE MAYOR A MENOR)
Todas las Comunidades, excepto cuatro (Castilla-La Mancha, Galicia, 
Andalucía y Cataluña) han recuperado en 2017 el nivel de gasto en ser-
vicios sociales que existía antes de los recortes provocados por la crisis 
(año 2009). En concreto, son 550 millones más en 2017 que en 2009, 
con un incremento de casi el 5% en este periodo.
Destaca muy positivamente el fuerte incremento que registra la C. 
Valenciana y, en menor medida, el País Vasco. En el otro extremo, 
Castilla-La Mancha aun le falta por recuperar casi un tercio de su inver-
sión en servicios sociales en relación con el año 

NOTA METODOLÓGICA

GASTO AUTONÓMICO EN POLÍTICAS SOCIALES (SANIDAD, 
EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN 
SOCIAL), DEUDA PÚBLICA Y RESTO DE POLÍTICAS.
(Se toma el gasto depurado IFL y PAC y se relaciona con la 
población de la Comunidad Autónoma a 1 de enero de ese 
año. Para 2018 que se toma el disponible a 1 de julio - INE)
Unidad: Millones de euros
El % en políticas sociales y resto se aplica sobre el total de 
gasto no financiero de la Comunidad Autónoma para ese año
Presupuestos 2007 a 2015 = Datos de LIQUIDACIÓN DE 
PRESUPUESTO. Fuente:
https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/publi-
cacionliquidacion/aspx/menuInicio.aspx Presupuestos 2016 y 
2017 = Datos de PRESUPUESTO DEFINITIVO
Fuente: https://serviciostelematicosext.minhap.gob.
es/SGCAL/publicacionpresupuestos/aspx/inicio.aspx 
Presupuestos 2018 = Datos e PRESUPUESTO INICIAL (aproba-
dos por Ley en las CCAA - Navarra prorroga 2012).
Fuente: http://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/
PublicacionPresupuestos/aspx/MenuRep.aspx
?ejerRE=2018

NOTAS:
Solo se deben comparar entre sí los datos de las 
Comunidades de Régimen Común. Los datos de los territorios 
forales (Navarra y País Vasco) no tienen comparabilidad plena 
con los del resto de CCAA debido a sus ámbitos fiscales y 
competenciales diversos.
También en casos como el de Illes Balears los datos pueden 
resultar incompletos en materias como Servicios Sociales 
debido a las transferencias a los Consell Insulares no compu-
tadas en dicha política social. Para este territorio (y posible-
mente para Canarias) la comparabilidad requeriría incorporar 
datos consolidados con dichas administraciones. No obstante, 
sí es válida la presentación para representar la evolución 
propia.
Se han detectado diferencias entre CCAA en el cómputo de los 
contenidos de Servicios Sociales por conceptos como Rentas de 
inserción, PNC, etc.

EL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES  
POR COMUNIDADES

% Millones 
de €

C. Valencia 52,35% 346,7
País Vasco 45,39% 204,7
Navarra 28,99% 90,1
Asturias 27,89% 89,9
C. Madrid 21,05% 281,9
Extremadura 12,33% 48,3
Rioja (La) 5,99% 7,0
Aragón 4,74% 17,1
Castilla y León 3,22% 24,8
Baleares 2,09% 2,8
Canarias 1,36% 4,5
Cantabria 1,09% 2,4
Murcia 0,47% 1,6
Cataluña -1,19% -25,0
Andalucía -5,82% -136,1
Galicia -13,88% -100,6
Castilla-La 
Macha

-31,70% -310,7

Total España 4,62% 549,3

€
Navarra 626,2
Extremadura 408,3
Asturias 398,6
Rioja (La) 397,7
Cantabria 381,1
Castilla-La 
Mancha

328,0

Castilla y León 325,6
País Vasco 302,5
Aragón 286,9
Cataluña 279,3
Andalucía 261,8
C. Madrid 250,2
Galicia 230,2
Murcia 230,1
C. Valencia 204,4
Canarias 154,8
Baleares 117,6
Total España 268,28

SINDICAT
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12 Pensionistes

P
rimer de tot, és una sort 
haver compartit aquest 
itinerari amb la gent de la 

Federació de pensionistes de 
CCOO de Catalunya. Diu molt d’un 
sindicat el fet d’organitzar un viat-
ge (gens fàcil logísticament, amb 
gairebé cent persones), i no limitar-
se a contemplar els centres turístics 
i els paisatges. El recull preparat per 
l’equip encapçalat per l’Estrella (de 
nou el nostre agraïment) és una 
bona carta de presentació d’aquest 
territori i també de la seva història 
més recent. Cap conte de fades.

Ens ha encantat Eslovènia. 
Maribor (amb el seus vins blancs), 
Ljubljana (cultura, ciutat com-
promesa amb l’ecologisme i la 
mobilitat amable), ambdues amb 
el seu inconfusible passat austro-
hongarès, Bled, Ptuj, les increïbles 
coves naturals de Postojna i les 
històries del castell de Predjama. 
Ens hem banyat a la Costa de l’Ístria 
(els més agosarats i agosarades) 
a la ciutat de Piram (sabor italià), i 
hem conegut els cavalls lipizzians 
(resultat de l’encreuament del 

cavall tord càrstic amb cavalls àrabs 
i espanyols). A Croàcia (un paisatge 
ben diferent, fronteres i monedes 
pròpies) hem visitat Zagreb (casc 
antic, i petjada imperial, també 
austrohongaresa, la perversió de la 
seva memòria més recent: catoli-
cisme i nacionalisme ètnic) i el Parc 
Nacional de Plitvice, ben passats 
per aigua. Fred, boscos d’incipient 
color daurat i llacs esglaonats de 
colors turquesa (acompanyats de 
centenars o milers de persones 
jubilades de França, Itàlia..., i altres 
països asiàtics). Durant el trajecte 
fins al Parc hem vist els impactes 
físics de la guerra dels noranta a les 
cases arrenglerades a les ribes de 
la seva tortuosa carretera fins ben a 
prop de la frontera amb Bòsnia. 

MEMÒRIA I RESSORGIMENTS DE 
NACIONALISMES IDENTITARIS 
S’han activat els records del meu 
viatge a l’antiga Iugoslàvia, era 
l’any 1975. Han passat 43 anys. 
Vaig conèixer Belgrad, Zagreb, 
Jasenovac i la costa de l’Adriàtic, 
també nois i noies serbis, croats, 

montenegrins, eslovens..., que 
m’explicaven la existència de la 
República Federal de Iugoslàvia 
(reconeixement de les repúbliques 
i nacionalitats) i l’anomenat “socia-
lisme autogestionari”. (Ho explico 
en l’article A contracorrent publicat 
a Treball, el maig de 1999). Havien 
passat 20 anys del final de la II 
Guerra Mundial, i Tito (croata) que 
va organitzar i dirigir un moviment 
de partisans multiètnic i va derrotar 
l’exèrcit nazi ocupant, jugava un 
paper preeminent en el Moviment 
de Països No Alineats, entre els dos 
blocs mundials. Res feia pensar 
que vint anys més tard, tot hauria 
saltat pels aires. L’esgotament del 
sistema, la desaparició de Tito, la 
corrupció i la caiguda del mur de 
Berlín (1989), van propiciar, amb el 
suport de l’OTAN (que va acabar 
bombardejant Belgrad i territori 
serbi), Alemanya i el Vaticà, els dis-
cursos nacionalistes i les guerres 
fratricides. Calia eliminar un Estat 
multiètnic als Balcans i també, 
les conquestes socials. S’obrien 
les portes de les llibertats demo-
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cràtiques i s’inaugurava l’etapa del 
capitalisme modern, dit liberalisme 
(sense regles i sense sindicats), les 
privatitzacions (les empreses més 
rendibles, com ens recordaven 
aquests dies) i les inversions del 
capital estranger. De nou Alemanya 
ocupant influència i espai, i ara 
també Xina, nous propietaris, sobi-
ranies limitades.

Tres apunts inquietants. Primer. La 
força del discurs (nosaltres sols) i 
la reiteració de tòpics sobre croates, 
bosnis, serbis i romanesos (fins i tot de 
bon rotllo que hem escoltat aquest 
dies). S’enforteix el discurs d’Estat 
associat a una religió i a una ètnia 
majoritària, particularment a Croàcia, 
poc o nul mestissatge (entre els bal-
cànics) i nul•la presència de “refugiats”. 
Els altres són ganduls, lladres o terro-
ristes, “per això no volem immigrants”, 
ens deien, de manera innocent i fins 
i tot simpàtica. Afegint: “som un país 
pobre que no pot acollir”. He recordat 
Grècia, més al sud, acollint milers i 
milers de refugiats.

Hi ha un llibre que recomano 
especialment, 1941, el Año que 
retorna de Slavko Goldstein, un 
jueu croata, que ha escrit sobre les 

atrocitats de Croàcia i Bòsnia durant 
la dècada dels noranta. Aquest 
autor recordava com anaven crei-
xent les tensions als anys vuitanta 
(i els discursos incendiaris) quan 
va desaparèixer Tito: “la culpa es 
de los serbios por oprimirnos, de 
los eslovenos por explotarnos, de 
los bosnios por exprimirnos, de los 
macedonios y montenegrinos por 
arrastrasnos con ellos”, deien els 
croats. “La culpa es de los croatas y 
eslovenos por llevarse todo lo nues-
tro y entregárselo a los albaneses”, 
deien els serbis. Milosevic a Belgrad 
i Franco Tudjman a Zagreb van atiar 
el foc dels pitjors instints victimistes 
i nacionalistes, els resultats ja els 
coneixem. O potser no tant. Clara 
Usón al seu premiat llibre La hija del 
Este, recull algunes reflexions que 
no caldria ignorar: “El nacionalisme 
és un pensament màgic. Una gran 
paranoia que reivindica un fals pas-
sat i promet un futur esplendorós.” 

Segona reflexió. Volen esborrar 
la memòria partisana. Versió oficial 
que hem escoltat: “forces ocupants, 
alemanyes i italianes”, per evitar 
referir-se a l’ocupació hitleriana i els 
feixistes italians. Oblidant que els 

primers en patir el nazisme i el feixis-
me van ser els dissidents i opositors 
alemanys i italians. És a dir la gent 
alemanya i italiana. Una manera 
de banalitzar o suavitzar el suport 
d’una important part de la població 
d’Eslovènia (Hitler va visitar Maribor 
l’any 1941, i va ser aclamat pels 
carrers) i de Croàcia al III Reich i les 
forces d’ocupació de Mussolini. Els 
monuments i la memòria partisana 
incomoda, i cal reduir a la mínima 
expressió els seus símbols (fins i tot 
prohibint-los). Substituint-los per 
altres referents. El Vaticà (que va ser 
el primer Estat en reconèixer la inde-
pendència d’Eslovènia) a través del 
papa Joan Pau II, va aportar molts 
recursos (ho hem vist aquests dies a 
moltes esglésies i catedrals) per con-
solidar el paper de l’Església catòlica 
a Eslovènia i Croàcia, fins i tot beatifi-
cant a criminals de guerra nazis dels 
anys 40. El nivell de perversió arriba a 
nivells extrems a Croàcia. 

Tercera. Perversió de la 
memòria. Temps de fake news a 
l’engròs (Joan Pau II i el Vaticà uns 
experimentats molt avançats a tra-
vés de la història). Durant la visita 
guiada a la catedral de Zagreb em 

ACTIVITATS CULTURALS
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va indignar la versió que s’explica a 
milers i milers de persones que van 
de turisme a Croàcia. La primera, és 
que Tito i els partisans van derrotar 
l’estat feixista d’Ante Pavelic amb 
l’ajut dels soldats soviètics i de 
Stalin. Una gran falsedat. Tal com 
recorda Slavko Goldstein, editor y 
President de la comunitat jueva de 
Zagreb “La insurrección de 1941 en 
el territorio de Yugoslavia fue un 
acto heroico que no tuvo igual en 
la Europa en guerra bajo la domi-
nación del Tercer Reich.” Els parti-
sans van alliberar el país del nazis, 
sense intervenció de tropes sovièti-
ques o aliades. La segona encara 
és més punyent, abans d’entrar a 
la catedral em va sorprendre veure 
la figura del cardenal Stepinac, 
reivindicat com un defensor dels 
drets humans. La meva indignació 
va ser apoteòsica en veure que el 
tenen davant de l’altar y és pre-
sentat com un màrtir del comu-
nisme. Permeteu-me una breu 
semblança d’aquest personatge 
(que també podeu veure en dife-
rents documentals de televisions 
de tot el món: Jasenovac Pavilec 
Stepinac. Croatia Ustasha Hitler 
Catholic. Jasenovac, Auschwitz of 
de Balkans). 

Uns antecedents imprescindibles: 
Ante Pavelic, nacionalista croat, 
creador de l’Estat feixista indepen-
dent de Croàcia, va anunciar l’any 
1941. “Habrá derramamiento de 
sangre. Un tercio del pueblo serbio 
debe convertirse al catolicismo, un  

tercio debe abandonar el país y un 
tercio debe morir.” El arquebisbe 
de Zagreb estava encantat amb el 
miracle de conversió al catolicisme 
de 250.000 serbis. Què va passar 
amb la resta, fins a 1.500.000 ser-
bis que vivien a Croàcia? Una part 
va fugir i altre va anar a parar al 
camp de Jasenovac. L’únic camp 
de concentració i d’extermini 
regentat per capellans catòlics. 
Més de 800.000 persones van ser 
massacrades entre 1941 i 1945. 
(Veieu el llibre Valor de Clara Usón, 
o Kaputt de Curzio Malaparte). 
Stepinac deia que Hitler era un 
enviat de Deu. L’arquebisbe de 
Zagreb, va ser condemnat després 
de la guerra a cadena perpètua 
per les seves atrocitats. Però per 
les pressions del Vaticà l’any 1951 
va passar a la situació d’arrest 
domiciliari, el Papa Pius XII el va 
nomenar Cardenal. Joan Pau II el 
va beatificar l’any 1998. I la actual 
presidenta Kolinda Grabar, que 
va guanyar popularitat durant els 
darrers campionats del món de fut-
bol amb als jugadors de la selecció 
de Croàcia, també és una ferma 
defensora del criminal Stepinac. 
Ara la gent que va a la catedral 
s’empassa aquesta versió cínica 
de “màrtir dels drets humans i víc-
tima del comunisme”. Quan vam 
preguntar a la guia que va passar 
amb la comunitat jueva va dir: “van 
haver de marxar”, doncs no, van 
ser perseguits i conduits als camps 
d’extermini. 4.800 jueus de Zagreb, 

no van tornar mai. Ara, pràctica-
ment no en queden. Jasenovac 
ni tan sols apareix als mapes de 
Croàcia. Us imagineu que fan des-
aparèixer dels mapes d’Europa: 
Mauthausen, Auschwitz, Treblinka 
o Ravensbrück? Jasenovac és el 
primer camp d’extermini que vaig 
visitar a la meva vida, tenia 25 anys. 
A cent kilòmetres al sud de Zagreb. 
Efectivament, és l’Auschwitz dels 
Balcans. He volgut recordar-ho, 
avui, al dia següent de la tornada 
d’aquest viatge, per reivindicar la 
memòria de centenars de milers 
de persones que van ser cruel-
ment assassinades. Si la memòria 
s’afebleix el nostre present i el nos-
tre futur és molt incert. 

Bufen vents negres i plens d’odi a 
Europa, la memòria no és un recurs 
florit ni pot ser un relat instrumental. 
Però és imprescindible per actuar 
davant el ressorgiment de nous 
feixismes i relats supremacistes, into-
leràncies i odis (nosaltres primer, la 
culpa és dels altres, i particularment 
dels de fora) que amenacen la convi-
vència a tot Europa. Digueu-me antic 
o friqui però trobo a faltar els temps 
de la Festa de Treball del PSUC (anys 
77, 78, 79, 80...) on tancàvem els tres 
dies de treball a l’estand d’Eslovènia 
(els darrers en recollir), fent de 
Montjuïci i la recta de l’Estadi un 
espai de festa multicolor, de fraterni-
tat, internacionalisme i solidaritat.  

Domènec Martínez
Sociòleg i afiliat a CCOO
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10 AÑOS DESPUÉS. LA CRISIS 
CONTINÚA
España tiene un triste record, la tasa más elevada 
de empleos vulnerables de Europa y el país con 
unos ingresos más bajos per cápita. Los trabajado-
res actuales son cada día más pobres. España se ha 
convertido en el país de la Eurozona con un mayor 
número de personas en riesgo de pobreza y de 
exclusión social, el 26,6% y el que tiene un mayor 
número de trabajadores pobres, el 13,1% y en cam-
bio los ricos son cada vez más ricos, el 10% de los 
salarios más altos han acumulado una subida del 
15,18% entre el 2010 y el 2016, en sentido contra-
rio el 20% de los más bajos han caído en la misma 
proporción. Más de la mitad de la riqueza en España 
está en manos de menos del 10% de la población 
y mientras, tenemos una recuperación económica 
sin recuperación social. La tasa infantil en riesgo de 
pobreza extrema en nuestro país se acerca al 31,3% 
lo que supone que es extraordinariamente alta, 
creciendo de forma dramática a 10 largo de la crisis, 
mientras que las ayudas a las familias con hijos son 
las más bajas de Europa.

Según palabras del director de la Oficina en 
España de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), Joaquín Nieto, dice que o lo solucionamos 
pronto, o tendremos otra crisis próximamente que 
será todavía mucho peor a la última. También la 
ministra de Economía Nadia Calviño expone que lila 
desigualdad crea un círculo vicioso de pobreza que 
lastra el crecimiento”, así mientras el sistema capita-
lista español comete todos estos atropellos y injusti-
cias contra la clase obrera, sus gobiernos títere miran 
para otro lado, pasándose el tiempo en discusiones 

banales sin querer resolver los graves problemas que 
están sufriendo los trabajadores y sus familias mien-
tras cada día que pasa se están aprobando leyes 
que benefician a los poderosos y a la vez ¬humillan 
a los trabajadores imposibilitados de defender su 
dignidad por que continúan encadenados como 
meros esclavos satisfechos, sin defender su moral 
revolucionaria. Es bueno todo lo que ayude a la 
liberación de un pueblo, yal contrario es malo lo que 
impida dicha liberación; tenemos el ejemplo en el 
Che Guevara que se le mató porqué al capitalismo le 
daba miedo, pero él no le temía al capitalismo.

No hay felicidad mayor que luchar para liberar a la 
clase obrera de las garras del capitalismo, pero hay 
que denunciar a los sirvientes que lo apoyan, como 
lo son en nuestro país el PSOE, que mientras enga-
ñan a los trabajadores predicando lo que no creen, 
van destruyendo los valores originales de la izquier-
da. Ya nos lo dijeron Marx y Engels que los dirigentes 
socialistas hacen la cama a la derecha. En las épocas 
en que han gobernando en solitario, se han dedica-
do a destruir gran parte de los derechos conquista-
dos por los trabajadores que se habían enfrentado 
a pecho descubierto a la dictadura fascista y a sus 
pistoleros, llegando muchos de ellos incluso a dar 
la vida para conseguir unas condiciones más huma-
nas, las mismas que hoy lamentablemente se están 
dejando perder.

Lo más triste de nuestra sociedad es que si de una 
vez se acabara con el alcohol, la cocaína, el juego y 
otras drogas, o se cerraran las discotecas, seguro que 
entonces si que habría una revolución.

Antonio Chacón Jiménez
Co fundador de CCOO

MANTINGUEM EL CONTACTE 
www.ccoo.cat/pensionistes

Companyes i companys,
La Federació de PPJJ, fa difusió de les seves activitats i envia 
informació d’utilitat al conjunt de la seva afiliació, mitjançant correu 
electrònic (e-mail). 

Per mantenir aquest vincle necessitem disposar del teu e-mail actua-
litzat i el número del teu mòbil (si en tens).

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 facilitar les vostres dades 
de contacte.

MANTENGAMOS EL 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 
de él)

Podéis enviarnos vuestros datos a la dirección:
fjubil1@ccoo.cat

También podéis llamar por teléfono al:
934 812 769

De lunes a viernes de 10 a 14h, para facilitar vuestros datos de 
contacto.
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LA BATALLA POR BARCELONA Y 
OTRAS CUENTAS
Dentro de unos meses, en 2019, se celebrarán elec-
ciones municipales en toda España. La encuesta 
encargada recientemente por el Ayuntamiento de 
Barcelona, en caso de que tuvieran lugar las eleccio-
nes ahora, le darían la victoria a la plataforma de par-
tidos políticos “Barcelona en Comú - Podemos”, con 
lo cual, de ser así, la alcaldía de nuestra ciudad volve-
ría a recaer en la actual primera edil Ada Calau. Pero 
la efervescencia por el poder municipal que estamos 
viendo ya, tiene visos de batalla campal. No es para 
extrañarse, hasta el 2015 los Alcaldes fueron del 
PSC i de CiU, y cuando perdieran la vara del mando 
municipal de la capital catalana, a la gran burguesía 
le escoció como un chorro de vinagre en una herida 
infectada.

El asunto está en que quien domine los negocios 
de la Barcelona política gozará de grandes ventajas, 
si puede convertir el superávit del capital público en 
superávit de capital individual privado. El volumen 
de negocio macroeconómico ha sido y es astronó-
mico. Veamos: Barcelona es la capital de Catalunya, 
con un mercado demográfico de 7.488.809 consumi-
dores, de los cuales 1.620.809 pertenecen a la citada 
Barcelona. El peso económico y político de esta es 
preeminente en el Principado de Catalunya y en el 
conjunto del Estado, al actuar como motor prepon-
derante de la economía productiva de este.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 
2017, el Producto Interior Bruto (PIB) de España era 
de 1 billón 164.379 millones de €, y el de Catalunya, 
de 226.191 millones de estos (el 19,4 %). Lo cual 
no quiere decir que, por el reparto de la riqueza, la 
ciudadanía de Catalunya sea más rica. Madrid, por 
ejemplo, se iba a un PIB de 220.001 millones de € (el 
18,9 %). Sin embargo, la contabilidad medida por el 
PIB “per cápita”, que reparte el producto de la renta 
a las personas, nos muestra como Catalunya, por 
comunidades autonómicas (CCAA), siendo la pri-
mera en PIB, se queda en cuarto lugar a la hora del 
PIB “per cápita”. Aquí figura en primer lugar Madrid, 
con 33.809 € (135,2 %); País Vasco, 33.088 € (132,4 
%); Navarra, 30.914 € (123,7 %); y Catalunya 29.936 
€ (119,7 %). El PIB “per cápita” estatal es de 24.999 € 
(base 100), el resto de las comunidades quedan por 
debajo de Catalunya. De modo que la lucha puede 
ser encarnizada por el dominio de parte de lo que 
antes he explicado.

Si el equipo de gobierno de “Barcelona en Comú 
- Podemos” tuviera que hacer un balance de su 

tiempo de gestión municipal, podemos decir que 
no sería brillante a día de hoy; si el liderazgo de Ada 
Colau en 2015 se lo debe a encabezar la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH) contra los des-
ahucios de las viviendas sociales, al cierre de 2017 
nos encontramos con 2.591 de estos sin que su polí-
tica, respecto a ello, haya frenado esta sangría de las 
familias obreras. En lugar de municipalizar empresas 
de servicios comunales, mediante conciertos, ha pri-
vatizado - consorciado de la misma manera que sus 
antecesores,  algún servicio en hospitales,  tanatorios, 
centros de atención a las personas mayores con 
minusvalías, tanto en régimen permanente como 
de día; red de casales de ocio distritales, y regalías 
discriminadas a asociaciones vecinales de obediencia 
sumisa… Y ha actuado desde la equidistancia con 
respecto al proceso político de Catalunya.

Ahora bien, aun así, la situación de Barcelona, y de 
Catalunya, puede tornarse aún más complicada si la 
alta burguesía vuelve a recuperar el poder municipal 
en las próximas elecciones. Ahora saben que las elec-
ciones del 21 de diciembre se dieron en un momen-
to extraordinario de confrontación y de división 
propagandista, aumentada por las llamadas fuerzas 
unionistas constitucionales y centralistas contra la 
radicalización del independentismo, combatido con 
visceralidad, poniendo como disyuntiva la integri-
dad del Estado-Nación o el rompimiento de España; 
mientras que ahora, para la ciudad de Barcelona, ese 
enfoque no corresponde, porque sería un discurso 
desfigurado y sin encaje en este nuevo escenario 
electoral. Además, hay que tener en cuenta que la 
opinión pública catalana, después ha tenido ocasión 
de comprobar que este partido, Ciudadanos, es un 
fragmento del IBES-35 que lidera Isidre Fainé a tra-
vés de la “Caixa”, que no olvidemos sacó el consejo 
de administración de esta entidad para llevarlo a 
Valencia. 

Esa puede ser la razón de echar mano de Manuel 
Valls, ex primer ministro de Francia, para encabezar 
una candidatura que representa a los intereses de la 
gran banca y, a la vez, insertar una propuesta enga-
ñosa de izquierda moderada europeísta. Para eso 
cuentan con la prensa amarilla española, que maneja 
la oligarquía, que, aunque le den populismo a este 
elemento antinacionalista nacido en Barcelona, 
en Francia sin embargo está considerado como 
un político fracasado, que busca su resurgimiento 
en Barcelona. Su caída se explica por los hechos 
siguientes: su enfrentamiento con los sindicatos y los 
trabajadores por la contrarreforma laboral, que fue 
rechazada por el movimiento obrero con el apoyo 
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EL MAL CREIXEMENT
Avui, en un país desenvolupat, lo que necessita 
l’economia, la societat i el món és un procés econò-
mic estabilitzat, una economia estancada. Per motius 
ecològics: contenció del clima, estalvi d’energia, i de 
primeres matèries. (Naturalment, als països pobres 
no pot ser... provisionalment.) Als països desenvo-
lupats (occidentals) només hauria d’augmentar la 
producció corresponent  a la reposició dels béns 
consumits. 

No obstant això, tampoc ha de ser tan rígid el judi-
ci. Es diu que el creixement dels serveis no és pas tan 
dolent com el de la indústria. Perquè no consumei-
xen tanta energia ni primeres matèries.  I fins i tot, de 
cara al demà, es diu que també la indústria podria 
créixer de manera indefinida... SI...   tota l’energia con-
sumida fos neta!! (Això és un dir, com un exemple.) 
Però fins i tot en aquest cas tan hipotètic avui, encara 
s’hauria de considerar el possible esgotament de les 
primeres matèries, com el ferro, etc., tot i reciclant-les 
sistemàticament.

Doncs bé, considerant tot això, quan es diu, 
triomfalment, que Espanya ha crescut un 3 per 
100 del PIB, que tothom ho celebra (no només el 
Govern), es tracta d’una irresponsabilitat col•lectiva. 
Però... com ho dius a la gent? Si quasi tothom creu 
que «només amb creixement poden augmentar els 
llocs de  treball» (naturalment: això seria en absència 
de totes les altres solucions).

Si l’economia (com si tingués un sisè sentit) ten-
deix, de per si mateixa, a estancar-se, ho hauríem 

de celebrar, perquè és allò que convé ara als paï-
sos desenvolupats, i al món. Però els grans grups 
financers estan frustrats, perquè aleshores tindran 
beneficis més petits, i ells els volen grossos. Avui, els 
anomenats «economistes» estan divagant sobre si el 
sistema econòmic mundial continuarà creixent, de 
manera més forta que aquests últims anys, o no. Per 
tal de tenir índexs de beneficis més alts. Com si això 
fos bo per al món. I donen a entendre que, si no és 
així, serà un fracàs. I això ha esdevingut un dogma 
(fals), dogma que, per inèrcia, és cregut per molta 
gent que no se l’hauria de creure.

I doncs, sovint, aquests grups de poder invisible 
forcen els «seus» governs a invertir des del sector 
públic, de maneres antinatura, amb diners inexis-
tents, impresos només per a aquesta finalitat. (Això 
no es fa d’una manera oberta, sinó més o menys dis-
simulada.) Per aconseguir que el creixement no sigui 
d’un 1-2 per 100, sinó d’un 3-4. O més... però això ja 
no pot ser de cap manera. Quan es força l’economia 
a tenir índexs de creixement superiors als que li 
serien normals, per tal que sigui més «rendible» a 
certa gent, aleshores estem assistint a un SABOTATGE 
sistemàtic de l’economia, de la societat, del planeta 
i de la humanitat. Perquè això porta a la degradació 
de la natura, a una crisi econòmica (perquè crea uns 
desajustos que aquest sistema no podrà aguantar), 
i per tant a una crisi social, perquè, quan s’hi trobin, 
tornaran a retallar... 

Antoni Ferret

estudiantil y el movimiento popular de Francia; por 
sus discursos sobre la teoría del apartheid social de 
los suburbios, y contra la etnia gitana, que por razo-
nes culturales –decía— no se integran en Francia; 
por su fobia contra el islam, que lo concibe como 
guerra de civilizaciones, porque el islam –eso cree 
él— es una cultura basada en la violencia, a la vez 
que critica la política migratoria de Ángela Merkel 
de Alemania, porque absorbe alguna mano de obra 
necesaria. Su imagen política a lo Sarkozy, le ha ser-
vido para arruinar al viejo Partido Socialista Francés, 
del que era miembro, y convertirse él mismo en un 
político aborrecido en Francia.

Todos estos que se preparan para el asalto al 
Ayuntamiento de Barcelona, en nombre de la demo-
cracia participativa, de la izquierda reformista y de la 
derecha oligárquica, no ejercerán dicha democracia 

si antes no airean a fondo las tramas secretas y los 
chanchullos de toda la corrupción, como por ejem-
plo el “Caso Millet-Palau”, por su peculiar gravedad 
y curiosidad, donde también se debe mencionar 
a la FAES de José M. Aznar, ligada al Patronato del 
Instituto de Catalunya Futur. 

Todo esto, que todo el mundo conoce, debería 
servir como experiencia para que la ciudadanía de 
Barcelona tome nota de a quién debe votar. En mi 
opinión, se necesita una candidatura de base que 
represente nítidamente los intereses del movimiento 
obrero y popular, con sentido ideológico asentado 
en los valores republicanos socialistas. Esto solo 
puede estar garantizado por el principio insoborna-
ble que emana del Socialismo-Comunismo.

Miguel Guerrero Sánchez
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ÉS UN CAS D’IMPOSTURA
En tot l’afer del procés independentista, ha predominat el 
fet de la relació del procés amb la legalitat derivada de la 
Constitució espanyola.

Com algunes persones han remarcat algunes vega-
des, aquesta qüestió és discutible, a partir d’una història 
anterior. A partir d’uns drets catalans, derivats de la nostra 
història, que són anteriors a la Constitució espanyola (i a 
totes les constitucions anteriors). Expressats històricament 
amb les «Constitucions i Altres Drets de Catalunya». Drets 
que van ser arrabassats per la força de les armes (deixant 
ara de banda el fet del començament d’aquella guerra, 
que, per cert, va ser culpa d’uns grups de catalans, que 
van decidir pel seu compte, però això no canvia el fet 
que comentem). I una eliminació de drets que mai no ha 
sigut «convalidada» de manera vàlida, ni tampoc accepta-
da voluntàriament per part catalana. 

Això no sols és opinable i defensable, sinó que, en un 
plantejament rigorós del Dret, podria arribar a tenir una  
certa acceptació jurídica. Una de les dues concrecions 
pràctiques d’això, que avui vol molta gent, seria el tren-
cament. Altra cosa (molt i molt important) seria si per 
aquest dret tradicional «valdria la pena» tallar uns lligams 
humans també històrics, de tipus social i moltes vegades 
fins i tot familiars. O, si tot l’enrenou que ens comportaria 

aquest canvi no ens representaria més mals dels que vol-
dríem evitar. 

Tota aquest qüestió no ha sigut dialogada de manera 
lleial, reposada i respectuosa. Ha prevalgut la imposició 
de mitja Catalunya (més o menys exactament mitja) en el 
sentit d’autoconsiderar-se la representant i titular de «tot 
Catalunya». I, en nom de «tot Catalunya», han fet i desfet, 
s’han barallat, han proclamat lo que han volgut (complint-ho 
o no, això és una altra cosa). Fins i tot s’han valgut d’una frase 
del reglament del Parlament que era prevista per a uns altres 
casos. I deixant l’altra mitja Catalunya en uns llimbs polítics, 
com si no existís.  D’això se’n diu, tècnicament, «impostura».

Aquest aspecte no ha sigut degudament considerat 
(o només ho ha sigut, paradoxalment, o no, per la part 
més centralista). Però jo diria que la preterició política dels 
altres catalans ha sigut MOLT més greu que el conflicte 
amb la legalitat de la Constitució. Lo que passa és que 
aquella qüestió no comporta cap càstig. Ni tan sols ningú 
no l’ha impugnada.

Ara que sembla que la cosa està més calmada potser 
caldria: 1) Parlar-ne amb lleialtat. 2) Reconèixer que hi ha 
hagut una impostura. 3) Procurar que no es torni a pro-
duir una cosa semblant. 

Antoni Ferret

CC
OO
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RM
A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Comunicat de l’Agència Tributària on informa que assumeixen la sentència que indica que les prestacions per materni-
tat estan exemptes d’IRPF i anuncien que en els propers dies publicaran un formulari per reclamar.

El 3 de octubre de 2018 el Tribunal Supremo ha dictado la 
sentencia 1462/2018, en la que fija la siguiente doctrina legal:

«Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la 
Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas».

La aplicación de esta doctrina puede dar lugar a diferentes 
situaciones:
1.  Los contribuyentes que hubieran percibido estas presta-

ciones en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 podrán soli-
citar la rectificación de la declaración de IRPF en la que 
hubiesen incluido tales rentas.
Si las rentas fueron percibidas en más de un año, deberán 
solicitar la rectificación de la declaración de IRPF de cada año.
En los próximos días la AEAT habilitará un formulario 
específico de solicitud, cuyo uso facilitará y acelerará la tra-
mitación de la devolución procedente, en el que la persona 
perceptora de la prestación deberá indicar los años en los que 
ha percibido la prestación y un número de cuenta bancaria de 
su titularidad, donde se abonará la devolución que proceda.
No será necesario adjuntar a la solicitud un certificado 
de la Seguridad Social acreditativo de las prestaciones 

por maternidad percibidas, puesto que en cada caso la 
AEAT recabará directamente de la Seguridad Social toda la 
información precisa para la resolución del procedimiento.

2.  En el caso de solicitudes de rectificación de declaraciones 
que hayan sido desestimadas con anterioridad a la fecha de 
la sentencia:
-  Si el recurso todavía se encuentra pendiente de resolu-

ción, será el correspondiente órgano revisor el que se 
pronuncie sobre la aplicación al caso de la doctrina del 
Tribunal Supremo.

-  Si la resolución desestimatoria de la solicitud de rectifica-
ción de la declaración hubiera adquirido firmeza, no será 
susceptible de revisión en ninguna instancia y no proce-
derá devolución alguna.

3.  En relación con las prestaciones públicas por maternidad 
percibidas durante este año 2018, en la próxima campaña 
de renta la AEAT ofrecerá los datos fiscales incorporando tales 
prestaciones como rentas exentas y las retenciones soporta-
das como plenamente deducibles. Los contribuyentes solo 
tendrán que confeccionar y presentar sus declaraciones 
utilizando los datos fiscales que se les ofrezcan.
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DESENVOLUPAMENT I ENFORTIMENT DE LA 
FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DINS 
DE LA CS DE LA CONC

L
a Federació de Pensionistes 
i Jubilats/des de Comissions 
Obreres està legalitzada 

per la Llei 1/2002 Reguladora del 
Dret d’Associació i registrada en el 
Ministeri d’Interior, i forma part de 
la Confederació Sindical de CCOO, 
segons l’article 17 dels estatuts con-
federals.

La Federació de Pensionistes i 
Jubilats/des és l’organització de tots 
els jubilats  afiliats/des a CCOO, aple-
gant el projecte sindical de la CONC 
i de la Cofederació de Comissions 
Obreres.

En els estudis que sobre afiliació 
hem anat realitzant, ens hem detin-
gut específicament en la caiguda en 
afiliació que es produeix quan acaba 
la vida laboral dels afiliats i afiliades.

En l’actualitat, amb les dades dis-
ponibles en la UAR, hi ha +- 42.000 
afiliats/des més grans de 65 anys, i 
són en la Federació de Pensionistes, i, 
si ens referim a més grans de 60 anys, 
tenim +- 92.000 afiliats/des.

En la Unió Europea, l’afiliació sin-
dical es manté, i fins i tot s’amplia, 
en aquells països en els quals se’ls 
ofereixen avantatges específics o 
vinculant-ho d’alguna manera a la 
jubilació o a la pensió o a algun ser-
vei sindical.

Un darrer estudi fa palès, per al cas 
de CCOO de Catalunya, que el 53 
% dels jubilats/des opinava favora-
blement sobre l’oportunitat que els 
pensionistes continuïn afiliats, tot i 
que eren sobretot els afiliats/des de 
major edat els principals interessats. 
Entre les accions consolidades, hi ha 
la defensa dels interessos específics, 
l’assessorament en les pensions, en 
matèria de serveis socials i la promo-
ció d’activitats culturals.

L’afiliació sindical dels pensionistes 
manté, en part, un component ideo-
lògic o d’identitat amb el sindicat.

L’objectiu prioritari és reforçar la 
intervenció social; afavorir la partici-
pació de la Federació, bé de manera 
directa o a través de la CONC i de la 
Confederació, allà on s’abordin els 
interessos i els drets dels pensionis-
tes; 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.

Ja hem consolidat l’organització de 
la doble afiliació dels pensionistes: en 
la branca d’origen i en la federació 
pròpia. La Federació de Pensionistes 
seguirà tenint una estructura pròpia 
d’organització i de participació dels 
afiliats, semblant a les altres federa-
cions estatals, d’acord amb els seus 
estatuts i acords congressuals.

Els afiliats adscrits a la Federació 
de Pensionistes mantindran també 
els seus drets polítics de represen-
tació i vot en les federacions de 
ram, estudiant el desenvolupament 
d’estructures funcionals per la via 
d’agrupacions d’empresa o sector en 
les federacions.

Es garantirà la presència dels seus 
representants en els òrgans de direc-
ció confederal: Comitè de Direcció 
i Consell Confederal. Per a això es 
garanteix a la nostra Federació de 
Pensionistes, en qualsevol procés 
congressual, el mateix nombre de 
delegats que tenim en l’actualitat, 
renovant aquest acord mandat a 
mandat, depenent de l’evolució de 
l’afiliació. En els mateixos termes es 
realitzarà per part de les confedera-
cions de nacionalitat o regió, unions 
regionals, unions intercomarcals, etc.

Es va definir la distribució de les 

quotes buscant un resultat equilibrat. 
Està previst equilibrar la compen-
sació per mantenir el pressupost 
de la Federació de Pensionistes i 
Jubilats en cas necessari, fins que 
per l’increment afiliatiu compensi un 
hipotètic efecte negatiu.

Ja s’han esgotat tots els períodes 
experimentals, i per tant la normalit-
zació de la base de dades informàti-
ques és un fet.

Amb l’objectiu d’aturar la sangone-
ra de baixes del col•lectiu que arriba 
a l’edat de jubilació, en aquelles 
empreses en les quals es cobra la 
quota per descompte de nòmina, 
es proposarà als nostres afiliats, al 
apropar-se a l’edat de jubilació, el pas 
de la quota a descompte bancari.

La quota obligatòria dels pensio-
nistes ja està definida segons ingres-
sos, posant al dia els mínims actuals 
i redefinint les quotes especials i 
reduïda, i quan s’ha d’aplicar la quota 
general. Tal i com estableix el pla 
integral de quotes.

S’ha fixat com a objectiu de distri-
bució de la quota un 50 % per entrar 
en el circuit de distribució confede-
ral, i el 50 % restant per finançar la 
Federació de Pensionistes i Jubilats, 
estudiant l’impacte d’una distribució 
progressiva durant diversos anys.

La Comissió Executiva Confederal 
i les confederacions de nacionalitat i 
regió i les unions de tota mena, en el 
seu àmbit, establiran un tractament 
específic i diferenciat en despeses 
comunes, serveis comuns i serveis 
jurídics a la Federació de Pensionistes 
que faci viable aquest projecte.

Volem posar en valor la legiti-
mitat i la qualitat de CCOO com 
a opció més adequada per tenir 
organitzades les persones que 
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finalitzen la seva vida laboral i les 
persones grans. Millorar el nostre 
projecte d’atenció a aquest col•lectiu 
des de la Confederació, per mitjà 
de la Federació de Pensionistes 
i Jubilats i en cooperació amb la 
resta d’organitzacions confederades. 
Incloure les nostres propostes de 
forma destacada, referències especí-
fiques, que permeten a pensionistes i 
persones grans sentir-se reflectits en 
propostes i reivindicacions de CCOO.

Ens cal la suficiència financera de 
la despesa social, especialment en 
pensions, sanitat i serveis socials, 
el desenvolupament de la Llei de 
Dependència i la creació d’una 

xarxa de serveis de qualitat. Donar 
més atenció a la dona gran i la seva 
inclusió social. Millorar i consolidar 
la protecció legal de la gent gran, 
garantint una cobertura jurídica 
als seus drets. Impulsar i garantir 
l’adequació d’habitatges a les seves 
mancances físiques i d’edat, amb 
suport econòmic per rehabilitació o 
lloguer. Afrontar i enderrocar barre-
res arquitectòniques i intel•lectuals. 
Fomentar la participació social i 
l’activitat sòcio-cultural. Potenciar i 
normalitzar la participació en els con-
sells de gent gran i en els centres de 
gent gran. Relació institucional amb 
administracions i amb organitzacions 

de la gent gran.
Si, amb tot això, encara hi ha algun 

xitxarel•lo que pensa que ell i els 
seus són importantíssims. No serà 
més ni menys que aquesta federa-
ció, sobrant de quadres sindicals i 
que no ens veiem entorpint ningú. 
Per tant de “jubiletes”, res de res. 
Som classe passiva però molt actius 
sindicalment, li pesi a qui li pesi. I si 
algú encara no se n’ha adonat que la 
nostra federació serà una de les més 
importants en l’organització, que s’ho 
faci mirar. Treball transversal és el que 
cal i afavorir aquest camí.

Xavier Hernández Alcàsser 

COM FUNCIONA EL CONSELL 
CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL 
BAIX LLOBREGAT

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat està 
compost pels 30 municipis que hi ha a la comarca més els 
sindicats de CCOO, UGT i AFA Baix Llobregat.

 El total de delegats que hauria de compondre el Consell 
hauria de ser de 115 delegats;  els delegats que realment 
hi assisteixen són 53. Des de CCOO s’està treballant perquè 
els nostres afiliats s’impliqui en els consells de la gent gran 
de les seves localitats, i puguin optar a omplir les places 
dels membres que encara falten per completar en el 
Consell Consultiu Comarcal.

 Dels 30 municipis que formen el Baix Llobregat, només 
n’hi ha 17 que tenen representació, per la qual cosa queden 
13 municipis sense cap representació. Dels 17 municipis amb 
representació, només n’hi ha 12 que tenen cobert el seu 
contingent, i és en aquests municipis sense representació i en 
què falten membres per cobrir totes les places, on el nostre 
sindicat està treballant per aconseguir major implicació.

El Consell Comarcal es reuneix una vegada al mes, de 
gener a desembre, formant dues comissions de treball: la  
Comissió A i la B.
 La comissió A es pot dir que és més política, ja que s’hi 
treballa i discuteix sobre:
- Les pensions i la bretxa que hi ha entre pensionistes.
- La Llei de la Gent Gran de Catalunya. 
- L’educació i el valor dels pensionistes.
 La comissió B és més social, i s’hi discuteix sobre les 
necessitats dels pensionistes:

 -Nou model de la sanitat i la seva atenció. 
 -Hàbits saludables.
-Medicaments. 
- Residències i centres de dia. 
- El bon tracte a les persones grans.

 Pel juny es fa un plenari de les dues comissions, i es 
valora el treball que s’hi ha fet, i pel  desembre es fa un 
altre ple com a tancament d’any, i s’hi convida els tècnics, 
regidors i alcaldes dels ajuntaments. Es posa en assemblea 
el treball desenvolupat per les dues comissions. Es passa al 
Consell de la Gent Gran de Catalunya la memòria de l’any. 
Algunes peticions de reivindicacions es passen al conseller 
de la Generalitat.

 El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix 
Llobregat és un d’aquells en els quals més es treballa de 
tots els consells de Catalunya. L’any que ve el nostre treball 
en les comissions A i B serà segurament sobre el Congrés 
de la Gent Gran de Catalunya, que es farà amb un any de 
retard.

La població que hi ha a la comarca del Baix Llobregat, 
segons l’Informe Oficial d’Habitants de l’any 2017 de 
l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, a partir de les 
dades de l’INEM, és la següent: 

- La població total al final de 2017 és de 813.996 censats, 
i els majors de 65 anys són 138.959 persones censades, la 
qual cosa suposa un 17,1 % de la comarca. Aquestes dades 
són tretes del Padró Municipal de l’Habitatge, i d’aquest 
17,1 % , 60.427 són homes i 78.532 són dones.

Antonio García  
Membre de l’Executiva Intercomarcal del BLLAPAG CCOO, i del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat
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LA NOSTRA VEU IMPULSA EL CANVI

PREVISIÓ ACTES PROGRAMATS

Millora de les pensions de viduïtat

Increment de la pensió de viduïtat del 52 % fins al 60 
% de la base reguladora

Una millora aprovada en la Reforma de Pensions de 
2011, l’última reforma negociada en el marc del Pacte 
de Toledo, l’entrada en vigor de la qual portava suspe-
sa més de 6 anys.

INCREMENT DE LA PENSIÓ
El percentatge de la Base reguladora amb el qual es 

calculen aquestes pensions s’incrementarà, des del 52 
% d’aquesta base, fins a:

el 56 % amb efectes des de l’1 d’agost de 2018.
el 60 %  amb efectes des de l’1 de gener de 2019.

a)  L’increment no és consolidable, i està subjecte al com-
pliment efectiu de tots els requisits, de manera que, 
si se’n deixa de complir algun, la quantia de la pensió 
torna a calcular-se amb la referència del 52 %.

b)  L’increment pot veure’s absorbit, total o parcialment, 
en els casos de pensions amb complements a 
mínims (pensions de 656,90 euros/mes el 2018).

REQUISITS EXIGITS PER ACCEDIR A L’INCREMENT:
a)  Haver complert una edat igual o superior a 65 anys.

b)  No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o 
estrangera.

c)  No percebre ingressos per la realització de treball, ja 
sigui per compte propi o d’altri.

d)  No disposar de rendes superiors a 7.346,99 euros/
any el 2018 (incloses les de capital mobilia-
ri o immobiliari, guanys patrimonials o rendes 
d’activitats econòmiques).

PROCEDIMENT PER A L’APLICACIÓ DE L’INCREMENT:
 · Revisió d’ofici per part de l’INSS per a totes les pen-

sions de viduïtat reconegudes abans de l’1 d’agost 
de 2018.

 · Reconeixement d’ofici per part de l’INSS per a totes 
les pensions de viduïtat reconegudes des de l’1 
d’agost de 2018, quan en la sol•licitud s’acrediti el 
compliment de requisits.

 · Revisió, a sol·licitud de la interessada/o, en el cas de 
pensionistes residents a l’estranger, amb pensions 
reconegudes per normes internacionals, o en la 
resta de situacions diferents de les primeres en les 
quals es compleixin els requisits.

ASSEMBLEA 
INFORMATIVA 
Convocquen les 
Agrupacions d’Empresa 
de la Federació d’Indùstria 
i la Federació de PPiJJ de 
Catalunya
“Actualitat  pensions “.
Participarà:Aina Vidal 
Diputada al Congreso de los 
Diputados i membre de la 
Comisión Parlamentaria del 
Pacto de Toledo.
Divendres, 30 de novem-
bre, 10,00 h. Sala d’actes, 
Via Laietana, 16, Barcelona. 

ACTE CULTURAL
Convoca la Secretaria de Cultura 
de la Federació de PPiJJ de 
Catalunya
“Lliurament dels 19 Premis de 
Poesia de Tardor “
Comptem amb l’actuació de 
Jaume Calatayud i Vicente Monera, 
amb un repertori de cançons 
dedicades el Moviment de la Nova 
Canço i duu per títol “L’ULL DE 
LES ESCALES QUEIEN CANÇONS A 
RAIG.
Dijous, 29 de novembre, 18,00 
h. Espai l’assemblea, planta -1, 
Via Laietana, 16, Barcelona.

XERRADA 
INFORMATIVA
“La violencia amb la 
Gent Gran”.
Ponents a confirmar
La xerrada estarà 
orientada a la relació 
entre fills i familiars, 
per l’atenció i cura 
d’aquestes realitats.
Dijous,13 de des-
embre, 18,00h. Sala 
11 Via Laietana, 16, 
Barcelona.
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L
a violència masclista consti-
tueix una de les xacres socials 
més terribles, atempta contra 

els drets humans i contra el dret 
fonamental a la igualtat i a la no-
discriminació per raó de sexe.

Un any més, tornem a reclamar 
un major compromís dels poders 
públics, administracions i institu-
cions, així com de la societat en el 
seu conjunt, per una  eliminació 
total d’aquesta xacra social, que té 
les seves arrels en la desigualtat de 
les relacions de poder entre dones 
i homes.

Alhora volem denunciar que les 
fortes retallades en drets socials i 
despesa pública que s’han produït 
els darrers anys de governs de 
dretes (PP, CiU, ERC) han suposat 
un retrocés molt important en el 
desenvolupament de les polítiques 
per a la igualtat de gènere i en la 
lluita contra la violència masclista, i 

està tenint una repercussió evident 
en l’augment d’aquesta xacra.

Així com també cal insistir a 
denunciar les formes de violència 
masclista més generalitzades i a la 
vegada més ocultes, l’assetjament 
sexual, en l’àmbit laboral, i 
l’assetjament per raó de sexe.

Per posar un exemple, l’afirmació 
“les dones històricament han tre-
ballat i cotitzat menys“, fet que 
s’assumeix per justificar que ara 
tinguin pensions més baixes que els 
homes, no té en compte que, si això 
ha estat així, és perquè majoritària-
ment les dones s’encarregaven de 
les cures familiars, i quan treballaven 
era amb sous més baixos, de ben 
cert que a temps parcial i fins i tot 
sense contracte (molt sovint feines 
de la llar d’altres). I, malauradament, 
això no és només cosa del passat; 
actualment la gran majoria de dones, 
pel rol imposat pel sistema capita-

lista, encara realitza les tasques de la 
llar, la cura dels fills, la cura dels pares, 
etc; i la maternitat continua marcant 
de manera innegable la vida laboral 
de les dones, provocant que les dones 
entrin i surtin del mercat laboral (les 
dades ens indiquen que les dones 
són les que agafen el 94,3 % de les 
excedències per cura dels nostres fills, i 
també són les tres quartes parts de les 
persones ocupades a temps parcial per 
aquest motiu). Aquesta injusta realitat 
té una repercussió directa en arribar 
l’edat de jubilació.

Instem les autoritats i els organis-
mes responsables a actuar de forma 
eficient i decidida contra tot tipus de 
violència: laboral, en l’àmbit familiar, 
als mitjans de comunicació, el tràfic i 
l’explotació sexual, la mutilació geni-
tal, els matrimonis forçosos, l’exclusió 
i la feminització de la pobresa. 

Comissió de Dones

25 DE NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

DIA 25 DE NOVEMBRE. 12,00H. MANIFESTACIÓ  
de Pça. URQUINAONA a ARC DEL TRIOMF sota el lema JUSTÍCIA PATRIARCAL
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SALUT

QUÈ CAL SABER DE LA VACUNA ANTIGRIPAL

QUÈ ÉS LA GRIP?
És una infecció vírica de les vies respi-
ratòries molt contagiosa.

A Catalunya arriba amb l’hivern, la 
majoria de les vegades a partir de la 
segona quinzena de desembre. Cal 
diferenciar la grip d’altres infeccions 
víriques més benignes que donen 
símptomes semblants. La grip té un 
començament brusc, amb febre alta, 
dolor muscular, tos seca, mal de cap 
i de coll, sensació d’enfredoriment, 
malestar general i cruiximent (en cas-
tellà, aquest quadre es coneix com a 
trancazo).

La gravetat de la grip varia cada 
temporada i també d’una persona 
a una altra. Les persones que pre-
senten altres malalties i les d’edat 
avançada són les que poden tenir 
més complicacions.

LA VACUNA DE LA GRIP
Els virus gripals canvien contínua-
ment. Per aquesta raó cal vacunar-se 
cada any, ja que la vacuna es prepara 
per protegir-nos contra els virus que 
arribaran aquell hivern. El període 
ideal per vacunar-se són els mesos 
d’octubre i novembre.

La vacuna està elaborada a partir 
de virus gripals morts, per la qual 
cosa mai no pot produir la malaltia. 
Aquesta vacuna protegeix contra la 
grip, però no del refredat comú.

La vacuna pot produir molèsties 
locals lleus, que afecten un 15-20% 
dels vacunats, i rarament febre o 
malestar. Està contraindicada en cas 
de malaltia aguda, si hi ha hagut 
al•lèrgia a una dosi anterior o a algun 
component de la vacuna.

QUI S’HA DE VACUNAR
Encara que la vacuna prevé la grip, és 
important evitar-la en les persones 
a les que pot produir complicacions 
i descompensacions de malalties 
cròniques que les poden obligar a 

ingressar a l’hospital.
Entre les persones que es troben 

en un grup de risc i que cal que es 
vacunin, hi destaquen: les de 60 anys 
o més, les internades en institucions, 
les que pateixen malalties pulmonars 
i cardíaques cròniques, les diabèti-
ques, les que tenen malalties renals, 
les embarassades i les immunodepri-
mides. També es recomana la vacu-

nació a les que poden transmetre la 
grip a persones dels grups de risc i a 
les que ofereixen/treballen en serveis 
essencials a la comunitat.

ON VACUNAR-SE
Les persones a les quals els està 
indicada la vacuna poden rebre-la 
gratuïtament al seu centre d’atenció 
primària de salut. 
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LA LLUITA CONTINUA
Gràcies a tothom per defensar els nostres drets

ELS SECRETARIS  GENERALS DE 
LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL 
DE CATALUNYA, JAVIER PACHECO 
I EL SECRETARI GENERAL DE 
LA FEDERACIÓ DE PP I JJ DE 
CATALUNYA MIQUEL LLUCH. 
VOLEM AGRAIR-VOS LES
MASSIVES PARTICIPACIONS
A LES MANIFESTACIONS I
CONCENTRACIONS CONVOCADES
ARREU DEL TERRITORI EN
DEFENSA DEL LES PENSIONS 
PUBLIQUES.
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ANTECEDENTS
Abans a la signatura de l’Acord 
Estratègic, el Reial Decret Llei 
3/2004, de 25 de juny, per a la 
regulació del salari mínim interpro-
fessional i per a l’increment de la 
seva quantia, va donar l’oportunitat 
a les comunitats autònomes de 
crear un indicador per a referenciar 
aquelles prestacions de les quals 
tenen competència. Així, es va 
crear l’Indicador Públic de Renda 
d’Efectes Múltiples (IPREM) com a 
referència del nivell de renda per 
accedir a determinades presta-
cions, beneficis o serveis públics. El 
valor de l’IPREM es fixa anualment 
en la llei de pressupostos generals 
de l’Estat.

Amb l’esmentat Reial Decret Llei, 
l’SMI recuperava la seva funció 
estrictament laboral, i es desvin-
culava d’altres finalitats més rela-
cionades amb l’assistència social. 
El seu import s’incrementà el juliol 
del 2004 en un 6,6 %, i el gener del 
2005 en un 4,5%, amb la finalitat de 
recuperar el poder adquisitiu per-
dut en el període 1996-2004, i per 
apropar-lo al 60 % del salari mitjà 
dels treballadors, tal i com recoma-
na la Carta Social Europea.

En la mesura 85 de 
l’Acord Estratègic per 
a la Competitivitat, la 
Qualitat de l’Ocupació i 
la Internacionalització de 
l’Economia Catalana,  signat el 
febrer del 2005, es va concretar que 
s’acordarien:
“mesures tendents a complemen-
tar les pensions mínimes per tal de 
situar-les, si més no, al 80 per cent 
d’un indicador de rendes propi de 
Catalunya, per garantir que les pen-

sions assoleixin aquest nivell de ren-
des al llarg de la legislatura”. 

CREACIÓ
Mitjançant la Llei 13/2006, de pres-
tacions socials de caràcter econò-
mic, s’estableix l’IRSC (Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya) 
per a valorar les situacions de 
necessitat i privació econòmica:
Capítol II. Indicador de renda de sufi-
ciència per a la valoració de la situa-
ció de necessitat 
Article 12. Situació de necessitat. 
Als efectes del que estableix aquesta 
llei, s’entén per situació de necessitat 
qualsevol contingència que té lloc 
o apareix en el transcurs de la vida 
d’una persona i que li impedeix de fer 
front a les despeses essencials per al 
manteniment propi o per al mante-
niment de les persones que integren 
la unitat familiar o la unitat de convi-
vència a la qual pertany.

RELACIÓ IRSC- IPREM-SMI
En la creació de l’IRSC, es va con-
siderar que aquest havia de ser 
superior a l’IPREM,  per tal de com-
pensar el diferencial del cost de 
la vida entre Catalunya i la resta 
d’Espanya. D’altra banda, l’IPREM 
s’utilitza com a indicador o referent 
del nivell de renda per determinar 
la quantia de determinades presta-
cions o per accedir a determinats 
beneficis, prestacions o serveis 
públics, mentre que l’SMI ha de 
tenir una funció “estrictament labo-
ral”, i s’ha de desvincular d’altres 
efectes o finalitats diferents, per la 
qual cosa es considera que, tal i 
com es reconeix implícitament en 
el Reial Decret,  l’IPREM no pot ser 
superior a l’SMI.

ACTUALITZACIÓ- REVALORACIÓ
La quantia de l’IRSC es fixa anual-
ment per la Llei de pressupostos de 
la Generalitat.

En l’Acord de 2008 es va precisar 
que:

Les properes revisions de l’IRSC 
s’acordaran el mes d’octubre de 
cada any, prenent com a elements 
de referència:
•  El valor de l’IPC del mes de juliol 

cada any
•  Actualització de l’AGE de l’IPREM
•  Efecte d’ambdues magnituds en 

l’evolució de les rendes baixes a 
Catalunya
No vam pactar IRSC de 2009 per-

què només es va tenir en compte 
l’actualització de l’IPREM (+1%). Al 
2009  es va actualitzar en 7.888,84 
euros en còmput anual, que es 
corresponen amb 563,49 euros si el 
còmput és mensual.

L’última vegada vam acordar 
l’IRSC del 2010 amb els següents 
imports: 7.967,73 euros anuals, que 
es corresponen amb 569,12 euros 
mensuals. Això suposava un incre-
ment de l’1% respecte a l’any 2010.

Per a l’exercici 2017, l’IRSC és 
manté estàtic, i sense increments 
des del 2010. Total del valor perdut 
de l’IRSC, des de la seva creació 
(seguint els paràmetres de l’Acord 
de 2008): un 12.79 %, i es manté 
a 7.967,73 euros anuals, i 569,12 
euros mensuals. 

APLICACIÓ DE L’IRSC
Com a prestacions econòmiques, 
l’IRSC s’aplica amb restriccions a 
les prestacions derivades de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de presta-
cions socials de caràcter econòmic:
•  Complement de pensió no con-

QUÈ ÉS L’INDICADOR DE RENDA DE 
SUFICIÈNCIA
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tributiva.
•  Manteniment de les despeses de 

la llar. 
•  Ajuts a cònjuges supervivents.
•  Manteniment de les necessitats 

bàsiques. 
•  Prestacions per a joves tutelats 

i extutelats, i per a l’acolliment 
d’infants. 
L’IRSC també impacta en els 

serveis i programes subjectes a 
copagament de la Carta de Serveis 
Socials de Catalunya:

Amb un augment de despeses 
de l’Administració i una disminució 
d’ingressos per copagament en els 
serveis socials prestats.  

L’IRSC, a més d’indicador d’accés 
i quantia de les prestacions que es 
regulen en la Llei de Prestacions 
Socials de caràcter econòmic, és, 
entre d’altres, un indicador d’accés 
a programes d’habitatge de la 
Generalitat, ajuts i beques en matè-
ria de formació a persones desocu-
pades, ajuts per part, adopció o 

acolliment múltiple, ajuts i beques 
municipals, etc:

Qualsevol increment de l’IRSC 
implica un augment del nombre de 
persones amb dret a prestacions i 
ajuts diversos de la Generalitat, tot 
i que el seu accés efectiu depèn de 
l’import pressupostat. Per tant, en 
aquest cas, l’increment de despesa 
dependrà del que estableixi la Llei 
de pressupostos.

CCOO EN ACCIÓ




