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MANIFEST

REFORMA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

Consideracions
1 El nostre actual Sistema Públic de Repartiment de Pensions dóna
protecció als treballadors en la vellesa, en l'adversitat de malaltia i
accident i la seva família en cas de mort.
2 Queden per millorar les pensions mínimes de quanties inferiors al
Llindar de la Pobresa de Catalunya i les pensions de viduïtat que en
moltes ocasions condemnen les dones grans a la pobresa més absoluta.
3 El Sistema actual no ens l’han regalat, és fruit de la lluita i del treball
individual i col·lectiu -organitzacions sindicals- de les anteriors
generacions i de l'actual, és fruit del diàleg i el consens dels agents
socials amb els governs de torn.
4 El Sistema en el temps ha experimentat transformacions acordades amb
els agents socials. Aquestes han anat en una doble direcció:
a) La consolidació tècnica i financera del sistema, mitjançant la
modernització i adequació de les cotitzacions i prestacions.
b ) L'ampliació de les cobertures i prestacions.
5

Amb la Llei 24/1997, de 15 de juliol, de la Consolidació i
Racionalització del Sistema de la Seguretat Social, en l'Article 2n es
reconeix el dret a l'actualització de les pensions cada any amb l'IPC,

amb això s'evita que el conjunt dels pensionistes vegin devaluat el seu
poder adquisitiu i en moltes ocasions caiguin en la pobresa; aquesta
mesura dóna compliment a l' Article 50 de la Constitució.
6 Davant d'aquells que permanentment critiquen lo públic, el nostre
sistema de pensions ha demostrat la seva solidesa aguantant millor la
crisi econòmica que els Plans Privats de Pensions. L'any 2010 després
de tres anys i mig de crisi econòmica, segons dades de la Seguretat
Social, aquesta va tenir un superàvit de 2.382'97 milions d'€ , el Fons
de Reserva tenia 64.375.000 d'€ , tot això amb el 20'33% de la
població activa a l'atur (4.696.600 treballadors ).
7 Cal recordar que en èpoques anteriors quan es plantejava la reforma
del Sistema Públic de Pensions es van fer diversos estudis per bancs i
asseguradores que afirmaven la seva inviabilitat. Passat el temps vam
poder comprovar que les seves previsions van ser errònies, els
paràmetres utilitzats no es van complir (eren estudis interessats), com
els que l'actual govern del PP ha encarregat fa uns mesos a diversos
"experts", la majoria amb vinculació a bancs i asseguradores.
8 En massa ocasions es diu que el sistema de pensions és insostenible
perquè es gasta molt en prestacions. De la riquesa creada anualment
(el PIB), Espanya gasta el 10'7% , Àustria el 14'9% , Itàlia el 16% ,
França el 14'4% , Portugal el 14'2% , la mitjana de la Unió Europea
el 13'5%, les dades són xifres oficials i desmenteixen les falses
afirmacions confirmant que gastem molt menys que els països del
nostre entorn.
9

El nostre Sistema Públic de Pensions ha d'afrontar tres reptes de
futur.
a) Els pensionistes perceben més anys les seves prestacions, com
conseqüència de l'augment de l'esperança de vida.
b) En general les quanties de les pensions dels nous pensionistes són
superiors a les actuals.
c) La incorporació com a perceptors de prestacions a les persones
nascudes en els anys de l'explosió demogràfica d'Espanya,
coneguda com "la etapa del baby boom".

Els més interessats en que s'introdueixin de forma gradual les
reformes necessàries per garantir la viabilitat del Sistema som els
actuals pensionistes i els treballadors en actiu, ja que això és garantia
del cobrament de les prestacions en cas d'infortuni i vellesa.
10 La Llei 27/2011, darrera reforma sorgida de la negociació i acord prèvia vaga general-, en el seu Article 8 ja contemplava que l'any 2027
es valorarien els efectes de les reformes introduïdes en el conjunt del
Sistema i l'estudi de la aplicació d'un Factor de Sostenibilitat; l'actual
govern del PP pretén que aquest Factor s'apliqui en 2019 considerant
només la variable de la despesa del Sistema.
11 Amb motiu de la creixent desocupació la Seguretat Social des de finals
de 2007 a octubre de 2013 ha perdut aproximadament 2.400.000
afiliats; es considera que per cada milió menys d'afiliats es deixen
d'ingressar a la caixa de la Seguretat Social, 5.000 milions d'€ . Els
problemes existents en aquest moment no són del Sistema i les seves
prestacions, estan provocats per la desocupació existent de més del
25% de la població activa provocant la pèrdua de cotitzants i la
baixada de la quantia dels salaris.
12 Aprofitant la conjuntura de la crisi econòmica, el Partit Popular
pretén realitzar una reforma estructural del nostre Sistema Públic de
Pensions. Ho fa per la via d'urgència, sense negociació amb els agents
socials, amb el dictamen desfavorable del Consell Econòmic Social
d'Espanya i l'oposició de tots els partits polítics del Congrés dels
Diputats. És una contra-reforma en tota regla.
13 L'atac del Govern és doble :
Ataca als futurs pensionistes amb l'aplicació a partir del 2019 d'un
Factor de Sostenibilitat, la pensió que correspondria es multiplicaria
per un factor -inferior a 1- que dependria de l'esperança de vida. Els
neoliberals penalitzen un dels èxits més grans de la humanitat:
l'augment de l'esperança de vida.
Ataca als actuals pensionistes amb l'Índex de Revalorització de les
Pensions (IRP), aplicant una fórmula de difícil comprensió, en la que
hi ha alguns elements no objectius, ja que es basen en les previsions

del Govern, així que les pensions no s'incrementaran amb criteris
objectius sinó, com en èpoques anteriors, a criteri del govern de torn.
14 Els pensionistes -segons el Govern- amb l'aplicació del IRP, deixaran
de percebre en els propers 9 anys 33.000 milions d'€ . Els sindicats
diuen que aquesta quantitat serà major ja que l'IPC que han pres en
consideració és inferior a la mitjana dels 10 últims anys.
Des de la PLataforma afirmem que el cost del rescat bancari caurà
sobre les espatlles del conjunt dels pensionistes i demanem al Govern
serietat, que no prostitueixi el llenguatge, la contra-reforma és una
pèrdua de drets del conjunt dels actuals pensionistes i dels futurs.
15 Se'ls ha acabat el gran negoci especulatiu del totxo i ara pretenen
debilitar tot lo públic (sanitat, ensenyament, dependència, serveis
socials, pensions...) per obrir noves vies de negoci especulatiu amb les
necessitats dels ciutadans .

Reivindicacions
a) Una política econòmica diferent que estimuli la creació d'ocupació i
el consum intern .
b) Lluita decidida contra l'economia submergida .
c ) Reforma fiscal perquè tinguin més pes les rendes de capital .
d) Cap reforma del Sistema Públic de Pensions sense negociació i acord
amb els agents socials
e) Govern i agents socials han d'estudiar mesures urgents i transitòries
necessàries per incrementar els ingressos de la Seguretat Social i
salvar l'actual conjuntura .

f) Reclamem al conjunt de les forces polítiques el compromís públic i
per escrit que quan s'assoleixi una majoria parlamentària diferent a
l'actual Congrés dels Diputats, la Llei aprovada per la imposició del
Partit Popular serà abolida.
g) Reclamem de les diferents Administracions Públiques de la nostra
Comunitat (municipis, consells comarcals, diputacions) que, en
defensa dels ciutadans que representen, aprovin mocions rebutjant la
Llei que es pretén imposar, comunicant aquest rebuig al Govern
d'Espanya.
h)

L'estudi de la
d'inconstitucionalitat.
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