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Es referma el
sistema públic de
pensions
L’acord per a la reforma i
l’enfortiment del sistema públic
de pensions, que vam signar el
passat dia 3 de febrer, ha aconseguit modificar substancialment les propostes de retallada
lineal de la despesa, que afectaven fonamentalment els treballadors i treballadores per
compte aliè, per altres de més
justes que limiten l’impacte de
la reforma i en reparteixen
l’esforç.
La complexitat d’un sistema de
pensions tan potent com el nostre comporta l’anàlisi, la reflexió
i l’explicació que l’espai d’aquest
article no permet, però que podreu trobar íntegrament al nostre web www.ccoo.cat/lleida.
En resum, podem fer les valoracions següents:
S’ha blindat el sistema públic de
pensions de repartiment com
l’únic model de pensions, davant
les pretensions d’interessats
grups de pressió que advocaven
per substituir-lo per un altre de
mixt amb capitalització
obligatòria. Grups que no han
estalviat esforços per demostrar la inviabilitat del model ac-

tual, amb un ampli catàleg d’estudis i treballs de tot tipus.
Garantim el paper de treballadors i treballadores, a través
dels sindicats de classe, en el
govern de les pensions i el mètode del Pacte de Toledo basat en
l’acord polític i social per fer
reformes. La forta campanya de
desprestigi sindical de certs
mitjans de comunicació al servei
d’interessos inconfessables sols
s’explica pel paper determinant
que les organitzacions sindicals
juguem com a interlocutor imprescindible per a qualsevol reforma i govern de les pensions.

exercir alguns col·lectius; en les
despeses, s’actua en totes les
mesures (edat i regulació de la
pensió, període de càlcul, escala
de percepció) mitjançant el reforç de la contribució i l’accés
sobre la base de l’esforç previ
que cada treballador ha fet, i
sobre l’equitat s’actua garantint
els instruments de solidaritat.
Es crea una nova regulació del
dret a la jubilació amb edat variable i vinculada al reforç de la
relació entre les cotitzacions
fetes i les prestacions rebudes.
A partir d’ara conviuran diferents edats d’accés a la jubilació,
dels 61 als 67 anys, en funció de
les carreres de cotització i la
situació professional del treballador. S’amplia el dret a la jubilació anticipada per convertirlo en un nou dret subjectiu al
qual podran accedir els treballadors de forma voluntària des
dels 63 anys i es garanteix l’accés a la jubilació anticipada als

El sistema públic de pensions és un
pilar central de l’estat del benestar
L’acord millora el sistema de
forma equilibrada, ja que actua
sobre els ingressos, les despeses i els comportaments i l’equitat del sistema: els ingressos
es milloren actuant sobre les
bases dels règims especials, com
el d’autònoms, integrant el règim
agrari i d’empleades de la llar
pels salaris reals i evitant la planificació que legalment podien

61 anys per als treballadors que
perdin la feina per motiu de la
crisi, a causa de dificultats
econòmiques, especialment
greus, derivades d’expedients
de regulació d’ocupació o acomiadaments col·lectius o plurals
per causes econòmiques, empreses afectades per un procés
concursal amb sentència judicial,
mort o incapacitat de l’ocupador.

L’acord conté moltes altres mesures encaminades a augmentar l’eficiència en els ingressos
i les despeses del sistema públic,
en l’acord també es reforcen
els instruments de solidaritat
del sistema de manera que les
reformes no tinguin un impacte
negatiu sobre els col·lectius amb
més dificultats d’accés a
l’ocupació: es manté el nombre
d’anys mínims per accedir a la
pensió en 15 anys; es creen noves mesures que incrementaran
les carreres de cotització de les
dones i els joves (reconeixement
de períodes cotitzats addicionals als treballats); es manté
l’estructura bàsica del sistema
de complements a mínims i es
reafirma el compromís de finançar-los amb aportacions de
l’Estat, que representen 4.000
milions d’euros anuals; es determina com a col·lectiu d’atenció
prioritària els pensionistes que
viuen sols i d’edat avançada i es
considera necessari fer més
fort l’esforç del sistema des del
vessant no contributiu.
La reforma del sistema de
pensions és necessària, i seguirà
sent-ho en el futur, per garantir
el sistema públic de repartiment
com un pilar central de l’estat
del benestar. La vaga general
del 29 de setembre passat ha
estat cabdal per reconduir una
proposta inicial de simple retallada conjuntural de la despesa
a un escenari de diàleg social
que analitza tota la complexitat
estructural del sistema.

AVíS
Preinscripció i matriculació a l’Estiu dels Petits, Estiu de Joc i Esportmania
L’Ajuntament de Lleida, per mitjà
de l’Institut Municipal d’Educació i
l’Institut Municipal d’Acció Esportiva, organitza els mesos de juliol i
agost activitats lúdiques i esportives d’estiu molt diverses i adreçades a un ampli ventall d’edats dins
del programa “Viu l’estiu a Lleida
2011”, que inclou els projectes Estiu
dels Petits, Estiu de Joc i Esportmania. Totes les activitats començaran el dia 4 de juliol.

El període per preinscriure’s a les
activitats d’estiu va de l’1 al 22
d’abril. El dia 29 d’abril s’enviarà un
SMS amb el número de participació
al sorteig, que tindrà lloc el 6 de
maig. El 17 de maig es publicaran
les llistes d’admesos i la matriculació tindrà lloc del 20 al 31 de maig.
La repesca serà del 7 al 10 de juny
i la matrícula oberta, del 16 al 23
de juny. És aconsellable que abans
de la preinscripció es consultin les

característiques concretes de cada curs, i es tingui molta cura que
l’activitat s’adequi als objectius del
noi o la noia que s’hi inscriu, pel que
fa a edat, horari i transport.
Per a més informació, podeu consultar els webs www.paeria.cat,
w w w. p a e r i a . c a t / i m e
i
www.paeria.cat/esport. En total,
3.000 infants van participar l’estiu
passat en aquestes activitats.

