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Campanya de CCOO en defensa del sistema
públic de pensions: un dret, no un privilegi
CCOO de Catalunya està promovent una
campanya per defensar l’ocupació de
qualitat i les pensions dignes, perquè
són un dret, i no un privilegi, i perquè garanteixen la cohesió, la certesa i el benestar que correspon a la immensa majoria
de la població i que aquesta reclama. La
campanya es difon pels centres de treball
de Catalunya mitjançant les seccions sindicals i els delegats i delegades de CCOO.
També se n’està fent difusió a la ciutadania de Catalunya, i serveix de suport
a l’argumentari de CCOO en defensa del
sistema públic de pensions.

TREBALL DE QUALITAT, PENSIONS DIGNES
L’economia creix, però la riquesa i el benestar no arriben a les famílies.
Ben al contrari, es vol perpetuar la lògica de l’austeritat i de les retallades, rebaixant els nostres salaris i amenaçant les nostres pensions,
amb una pèrdua de poder adquisitiu que pot arribar a ser del 30% els
propers anys!

TREBALL DE QUALITAT, PENSIONS DIGNES
La precarietat a la qual es vol condemnar el nostre sistema de pensions és directament proporcional a la insuficiència dels ingressos fiscals, a la injustícia de les polítiques socials i a la precarietat del nostre
mercat de treball.
Així, exigim pensions suficients i dignes, també quan denunciem:

La defensa d’un sistema de pensions, públic i solidari ha estat, des de
sempre, un fil roig en la lluita de CCOO de Catalunya.

Les pensions són sostenibles, i ho han de continuar sent per a la gent
gran, per a qui treballa i també per als que s’incorporen avui al mercat
de treball.

• Les beques i les pràctiques que precaritzen i ajornen l’accés del
jovent amb ple dret a un lloc de treball amb un salari digne.
• La temporalitat i la parcialitat, que, especialment en el cas de feines
poc qualificades, comporten una inestabilitat laboral permanent.
• La bretxa salarial del 24% que discrimina el 50% de la població i
ens roba a tots importants ingressos per cotització.
• Els acomiadaments i les condicions penoses dels treballadors i
treballadores més grans, que sovint suposen la seva expulsió del
mercat de treball.
• Els baixos salaris, que comporten pobresa laboral, precarietat i insuficiència d’ingressos per al nostre sistema de benestar.

Hem de posar fi a la resignació i hem de defensar els nostres drets,
perquè aquesta no és una crisi del model, sinó una crisi d’ingressos, i
les nostres pensions són un dret, no un privilegi!

La sostenibilitat i la dignitat de les nostres pensions requereix la suficiència i la dignitat del nostre treball. Perquè l’ocupació de qualitat és
un dret, no un privilegi!

Avui continuem defensant als carrers i als centres de treball:
• Pensions dignes i suficients per a totes les persones pensionistes.
• Eliminar l’índex de revaloració (0,25%) i el factor de sostenibilitat.
• Recuperar els amplis consensos socials i polítics del Pacte de Toledo.

www.ccoo.cat
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CCOO denuncia en un informe “un creixement econòmic
desequilibrat” i alerta sobre els riscos que comporta que
la creació de riquesa no es traslladi als salaris
Fa 10 anys que ens vam veure abocats a una
crisi d’origen financer i de naturalesa global, i
fa 5 anys que, amb més de 900.000 aturats i
aturades, vam tocar fons. El pitjor moment de
la crisi va ser aprofitat pel Govern del PP per
introduir dues reformes que han promogut la
desigualtat i la pèrdua de cohesió social. Amb
la reforma laboral es van donar facilitats a les
empreses per abaratir els salaris. Amb la reforma de les pensions, es van crear les condicions
per estendre aquesta devaluació també als
pensionistes.
Els resultats els tenim 5 anys després en forma
d’imposició d’un model econòmic fet a mida
dels interessos empresarials, que redistribueix
la riquesa que genera el creixement, però tan
sols cap a dalt. Al conjunt de la població, ja siguin els assalariats i assalariades o les persones
que viuen de la seva pensió, ens toca pagar
ara per una crisi que no vam provocar. Ho hem
vist amb la pèrdua de poder adquisitiu de salaris i pensions, quan són precisament aquestes
les rendes que millor redistribueixen la riquesa
i més alimenten la demanda interna, que continua sent el nostre principal motor econòmic.

Feina de qualitat, pensions dignes
Salaris i pensions van íntimament lligats. En un sistema de repartiment com el nostre, on unes
generacions paguen les pensions d’altres, la suficiència de les pensions necessita un mercat de
treball fort i inclusiu que faci sostenible el conjunt del sistema. Això és el que ens volen prendre,
salaris i pensions dignes, per enriquir amb el marge que s’obtingui els beneficis empresarials.
Per aquesta raó ens mobilitzem junts pensionistes i treballadors. Perquè les nostres rendes van
estretament lligades. Perquè, com hem vist, junts fem més força. I perquè sabem que els drets
no s’hereten, sinó que s’han de defensar de manera permanent, també l’ocupació de qualitat i
les pensions dignes, que són un dret, i no un privilegi.
L’informe sencer el trobareu en aquest enllaç:

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/informe_uncreixementeconomicdesequilibrat_2018.pdf

CCOO organitza assemblees a tot Catalunya

Amb el lema “Les pensions són un dret, no un privilegi”, CCOO ha organitzat desenes d’assemblees arreu de Catalunya en el marc de la
campanya de defensa de les pensions públiques, que s’està duent
a terme durant aquestes setmanes. En aquests actes s’han situat les
reivindicacions i les propostes de CCOO per garantir la qualitat i la
sostenibilitat actual i futura del sistema públic de pensions i per re-

cuperar el seu poder adquisitiu, que són: pensions dignes i suficients
per a totes les persones pensionistes, eliminar l’índex de revaloració
(0,25%) i el factor de sostenibilitat, i recuperar els amplis consensos
socials i polítics del Pacte de Toledo. A les trobades han assistit un
gran nombre de persones molt interessades pel present i el futur de
les pensions.
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Les pensions també pateixen de bretxa?
Alba Garcia, secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya
L’actual sistema de pensions el determinen diferents conceptes, però els
principals —que, a més, són els que fan que un nombre important de
persones cobrin prestacions— són els que estan lligats a l’ocupabilitat i al
treball remunerat1 .
Tal com ja passa en el conjunt de les prestacions de la Seguretat Social,
en el cas de les pensions contributives també hi ha diferències de gènere.
A Catalunya podem afirmar que les pensions de les dones pateixen una
bretxa del 40%.
Les persones que avui cobren pensions ho fan per la seva estada en el
mercat laboral durant uns quants anys. Si analitzem com se situaven les
dones en aquest mercat laboral podem entendre un dels grans motius de
la bretxa. A Catalunya, segons dades de l’INSS del 2016, les dones que avui
dia reben pensions han tingut una trajectòria laboral específica i diferent,
generalment, de la dels homes de la mateixa edat.
Les dones són el 51,47%2 de les persones titulars reconegudes per la Seguretat Social, però més de la meitat tenen pensions de viduïtat i, per tant,
responen a la cotització d’un tercer. Només un 37,73% del total de pensionistes ho són pel fet de ser dones que han cotitzat en primera persona.
Aquesta realitat és deguda a una incorporació de les dones al mercat labo-

ral poc generalitzada i, a més, ho han fet amb salaris menors que els homes
i amb carreres de cotització menys estables.
En les pensions no contributives, segons dades de l’Imserso pel que fa
al nombre de pensions per sexes a Catalunya el desembre del 2017, les
dones hi estan sobrerepresentades: 3 de cada 4 són dones, amb una mitjana de 354,05 € mensuals i amb pensions d’invalidesa de 397,70€ al mes.
Aquesta és una altra bretxa, ja que la majoria d’aquest tipus de pensions
són de dones, pensions que són molt lluny de l’SMI i que condemnen
moltes dones a la pobresa.
Avui dia les dades mostren que les diferències de gènere es van reduint,
però, malauradament, és a causa de la disminució dels salaris dels homes.
No volem una igualtat a la baixa. CCOO posa sobre la Taula de Diàleg Social la defensa de mesures per compensar aquesta vida laboral diferent de
les dones pel que fa a l’accés a feines menys valorades, la penalització que
suposa la parcialitat i la temporalitat, la feminització de la «conciliació» o la
bretxa salarial existent a tots els sectors d’edat i categories professionals.3
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/informe_dones_8M2018.pdf
http://www.ccoo.es/06941e5b291bd67010e650e358e0f52e000001.pdf
3
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/2018_informe_bretxa_salarial.pdf
1
2

El jovent volem pensió! La força col·lectiva, en defensa
Irene Ortiz García, coordinadora nacional d’Acció Jove
de les pensions
Ens trobem en un context on s’està atacant fortament la
viabilitat del sistema públic de pensions, fet que ens fa
preguntar-nos quin és el paper de la gent jove en aquesta lluita. La situació socioeconòmica actual posa moltes
traves a l’accés del jovent al mercat laboral i, per això, és
completament lícit que tingui altres prioritats en ment.
Ara bé, és motiu aquest perquè no prenguin part en una
disputa que afecta la totalitat de la societat? El jovent
ha de ser conscient que la problemàtica no és del sistema en si mateix, sinó que és conseqüència d’una crisi
d’ingressos motivada per fets que pateixen directament,
com els baixos salaris, la perversió del convenis de pràctiques, l’augment exacerbat dels contractes temporals…
En definitiva, es deu a l’ús i a la motivació irresponsable
de tots aquells elements que afecten directament les cotitzacions a la Seguretat Social, que les fan intermitents
i, sobretot, insuficients. Per tot això, cal que la gent jove
reclami uns salaris dignes que els permetin viure i cotitzar com cal, i, sobretot, s’han d’oposar a ser treballadors i
treballadores de segona, amb pitjors condicions laborals
i, fins i tot, contractes inexistents. El jovent tenim clar que
també volem pensió!

Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya

La preocupació de la societat per les pensions s’ha duplicat el darrer mes, segons
dades del baròmetre de març del CIS, que la situa en cinquè lloc, ja que el 15,5%
de persones enquestades ha dit que el futur de les pensiones és un dels seus tres
principals problemes.
Aquestes dades són un màxim històric, que supera l’11,7% registrat l’any 1985. Des
de fa 30 anys no es parlava amb tanta intensitat de les pensions, i això ha estat
gràcies a les mobilitzacions.
CCOO, UGT, la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya (PUGGC) i diverses
plataformes locals, en les quals també participem, hem organitzat diverses mobilitzacions arreu dels territoris i del conjunt de l’Estat amb l’objectiu de reclamar la
revaloració de les pensions d’acord amb el cost de la vida, així com un sistema que
garanteixi pensions dignes per al present i el futur, activant el Pacte de Toledo, per
assolir un pacte d’estat.
Aquestes confluències que comparteixen els mateixos objectius i que mantenen
mobilitzacions permanents són més necessàries que mai. Aquests principis i voluntats compartits són el màxim exponent de la ferma voluntat del sindicalisme
de classe de participar i compartir les mobilitzacions que s’organitzen, malgrat que
algunes associacions corporatives ens menystenen i pretenen deslegitimar-nos.
Exigim a l’Estat que faci de les pensions un dret i, fins i tot, que les blindi. No ens resignem a creure que les pensions desapareixeran. Tenim molta feina per endavant!
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Carlos Bravo, secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social
de la Confederació Sindical de CCOO

“La major derrota que podem assumir
és la de donar per bona la idea que
el sistema públic de pensions no és
sostenible per a les generacions futures”

Quina és la situació actual al Pacte de Toledo?
La situació està en un moment de pausa, d’un
cert bloqueig al voltant de la recomanació
segona del pacte, que és la que parla de la
revaloració de les pensions. Al gener de l’any
2017 es va constituir una mesa de diàleg social, amb l’objectiu de recuperar la confiança
trencada, i, en aquest sentit, abordar dues
matèries: una, equilibrar la situació financera
i l’estructura d’ingressos; l’altra, corregir els
efectes de la reforma del 2013. Als primers
mesos de l’any 2017 semblava que hi havia
algun recorregut, però per diferents motius
el Govern va anar ajornant la convocatòria
de la mesa. A dia d’avui sembla evident que
l’intent d’assolir un acord previ que restituís la
confiança i permetés recuperar amb normalitat el treball de la comissió parlamentària no
ha tingut èxit. Per tant, som en una situació
d’incertesa. En la mesura en què el diàleg
social no ha donat els resultats que havia de
donar, el Pacte de Toledo no ha formulat recomanacions. S’han produït intenses mobilitzacions i correccions parcials per part del Govern, en una dinàmica que ens allunya molt
del que seria el funcionament adient del pacte d’estat que es va constituir el 1995, i que ha
donat tan bons resultats els darrers 20 anys.
Sembla evident que hi ha una majoria social que vol veure garantida la suficiència de
les pensions, però, malauradament, no hi ha
una majoria política?
La situació política és nova. Des del 2015 tenim una situació en la qual el bipartidisme ja

no és l’element central. Ara hi ha quatre organitzacions polítiques centrals, i alguna amb
menys presència, però que poden influir també a l’hora de conformar majories estables.
Cal que com a mínim dos o, fins i tot, tres de
les formacions polítiques arribin a un acord,
però això no s’està produint. Hi ha encara una
situació d’assentament de la nova realitat política que sembla que ha vingut per quedarse, i, per tant, la cultura d’acords entre les diverses organitzacions polítiques majoritàries,
tant de les tradicionals com de les noves, no
està consolidada. Ho vam veure en l’intent
fallit d’investidura, el 2015, amb les dificultats
per aprovar els pressupostos, amb la producció legislativa, molt limitada, amb la situació
de bloqueig polític.
Aquesta incertesa que provoca la falta
d’una majoria política no és la que demana
un sistema que es basa en la confiança, el
consens i la solidaritat.
No. És una molt mala notícia. El sistema de
pensions, per la importància que té, requereix
un govern participat amb un ampli consens
polític, el més ampli possible, i amb un acord
amb els interlocutors socials, que representen els principals finançadors del sistema: els
treballadors i treballadores, amb les seves cotitzacions, a més de representar els pensionistes, que són extreballadors que avui cobren
per les pensions per les quals van cotitzar. En
aquest marc, un dels elements principals del
debat és si volem determinar la revaloració
de les pensions, el manteniment del poder
adquisitiu i les característiques del sistema
atenent la majoria política de cada moment
o si preferim recuperar l’essència del pacte
d’estat, que ens diu que el sistema de pensions és massa important com per jugar-hi, i

requereix decisions consensuades, a curt, mitjà i llarg termini. L’altre escenari ens diu que,
en la mesura que es vagin apropant els processos electorals, hi haurà més sensibilitat per
mantenir el poder adquisitiu, i quan aquests
processos siguin més lluny, n’hi haurà menys.
Però això no comporta l’estabilitat necessària
en la renda d’una mitjana del 20% de la població, que, a més, és un percentatge creixent.
El nostre model és de repartiment: unes
generacions paguen les pensions de les
altres. El model demana, per tant, cohesió
entre generacions i que tothom confiï, en la
mateixa mesura, que el sistema es manté i
que ningú no en quedarà exclòs.
Aquí hi ha dues qüestions. La primera, i fins a
cert punt lògica, que la preocupació per les
pensions té la relació directa amb la proximitat de percebre-les. Després hi ha un altre
aspecte, que és molt més preocupant, i és
l’intent d’estendre el missatge que el sistema
no és sostenible de cara al futur i que, per
tant, les noves generacions no poden confiar
a mantenir-lo. Aquest és un missatge terrible,
perquè els diu, als que avui estan actius, que
estan contribuint a finançar un sistema del
qual no es podran beneficiar. El que se li diu, a
fi de comptes, a la gent és que han de derivar
una part del seu esforç cap a un altre lloc, però
si ho fan és quan el sistema esdevé insostenible. És una contradicció que s’ha d’evitar. Penso que la major derrota que podem assumir
és la de donar per bo aquest concepte que
el sistema no és sostenible per a les futures
generacions. Hem de mantenir el pacte entre
generacions. Aquest és el centre del debat.
Si això no ho corregim, haurem d’afrontar un
problema de desligitimació del sistema. Qui
ens digui, a més, que les noves generacions
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no tindran la possibilitat d’accedir a uns sistema de prestacions com el que tenim avui, no
ens diu que aquestes generacions tampoc no
tindran capacitat per construir sistemes alternatius comparables, i, per tant, estem donant
un missatge a curt termini que ens porta a un
model de societat diferent i a l’afebliment de
la capacitat de mutualitzar el risc i de la capacitat de protegir-nos col·lectivament els uns
als altres, que és l’essència d’un sistema de
seguretat social.
Ho hem vist amb la crisi, però ho veiem
també en períodes d’estabilitat i de creixement: les pensions tenen un paper molt important en la nostra economia.
Partim del fet que la demanda interna és la
principal font d’activació econòmica, el motor més important de la nostra economia.
Avui els pensionistes suposen més del 19%
de la població espanyola i l’INE preveu que,
a mitjan segle, en suposaran un terç. Així, si
afeblim les pensions, que és una de les rendes amb més tendència al consum, perquè
es gasten en un percentatge molt elevat,
el que fem és afeblir la demanda interna. Si
deprimim aquesta xarxa de protecció social,
deprimirem l’activitat econòmica i el benefici
empresarial, i deprimirem l’ocupació.
Quan alguns parlen de sostenibilitat del
sistema, addueixen sovint la fatalitat demogràfica i deixen de banda la redistribució de
la riquesa, la productivitat…
Jo no veig la demografia com una amenaça,
sinó com un fet que té, a més, una tendència que no necessàriament és de creixement
de despesa. A la demografia hi ha elements
que sí que tenen una exigència de creixement de les necessitats d’atenció, de més
protecció en matèria sanitària, d’atencions i
de serveis socials. Són, però, alhora, oportunitats per generar ocupació entorn de la cura
de les persones, de l’atenció a la dependència, d’uns serveis sanitaris potents. Per tant,
la demografia és un fet previsible, per al qual
ens hem anat preparant, tot i que, malauradament, una bona part del que havíem disposat per afrontar l’arribada a la jubilació de la
generació del baby-boom s’ha desmuntat en
aquesta crisi. Ara necessitem tornar a reconstruir-ho. Podem actuar sobre els sistemes de
redistribució de la renda, que, en el nostre cas,
són manifestament millorables. S’ha afeblit la

primera distribució de la renda, mitjançant la
negociació col·lectiva, i això devalua salaris.
I tenim una segona distribució de la renda,
mitjançant el sistema fiscal, que és també
ineficient en termes comparatius amb altres
països de la zona euro. Així doncs, tenim dues
febleses que hem de millorar. I després, efectivament, la revolució tecnològica incrementa
la productivitat i, per tant, el debat sobre com
es distribueix aquest increment de la productivitat. En aquest sentit, saber a què l’hem de
dedicar és un debat central. Al voltant d’això
hi ha moltes idees, molts suggeriments. Pensem que Espanya és un país que té molt recorregut en termes d’innovació, en matèria
d’R+D+I, de manera que hem de reforçar els
mecanismes de distribució de la renda, i, alhora, hem de gravar el major benefici empresarial que es deriva d’aquest increment de la
productivitat. Ens sembla que aquesta és una
via molt més raonable que no la que suggereix que gravem amb cotitzacions les màquines, els robots o les aplicacions informàtiques,
que no deixa de ser una limitació a un desenvolupament en el marc de l’economia productiva al nostre país.
Al marge de la fiscalitat, el paper central
per a la sostenibilitat del sistema recau en
el mercat de treball, i aquest pateix una precarització que redueix de manera alarmant
els ingressos.
El que necessitem és un mercat de treball que
s’equipari al dels països del nostre entorn a la
zona euro, i un sistema tributari i també una
mida mitjana de les empreses que s’equipari
a la mitjana dels països del nostre entorn. A
Espanya tot gira al voltant de les prestacions
econòmiques, i se’ns compara molt, en termes
relatius, amb els països de la zona euro. El que
s’ha de tenir en compte és que els sistemes
de protecció social són sistemes globals. Les
prestacions econòmiques hi tenen un paper,
però les prestacions d’altra mena, com ara de
serveis socials bàsics o de serveis públics, són
també essencials. En el seu conjunt, nosaltres
no comparem bé, tot i que tinguem potencial
per fer-ho, i és per aquí per on penso que hem
d’avançar. Més ocupació, més estable, de millor qualitat, un sistema tributari més just i una
redistribució de la renda més adient.
Qualsevol millora del mercat de treball es
veu segrestada per la reforma laboral del

“El que necessitem
és un mercat de treball que s’equipari
al dels països de la
zona euro, i un sistema tributari i també
una mida mitjana de
les empreses que
s’equipari a la mitjana
dels països del nostre
entorn”
2012, i, en el cas de les pensions, el principal
obstacle és la reforma del 2013, que altera
l’essència del model.
La reforma del 2013 suposa una reforma que
podem qualificar de sistèmica. Davant d’altres
reformes que es diuen paramètriques, on
anem tocant les peces del sistema, però mantenint allò que li és consubstancial, la reforma
del 2013 és aparentment paramètrica, però
en realitat és sistèmica, perquè ens porta a un
sistema de pensions diferent. Així doncs, derogar-la, substituir-la, modificar-la, corregir-la
és necessari i ho haurem d’aconseguir. D’altra
banda, tenim la confluència amb altres parts,
perquè nosaltres som una part essencial del
debat, però no en som els únics protagonistes. En som conscients i pensem que hem
de confluir; amb generositat, amb fermesa
també, i amb rigor, perquè el sistema de pensions no es pot abordar ni amb demagògia
ni amb voluntarisme. S’ha de fer coneixentlo bé, sabent que hi ha necessitats creixents
i que, per poder garantir aquest pacte entre
generacions, necessitem que hi hagi una
transferència de renda. Creiem que la majoria social que existeix ha d’actuar de manera
unida per assolir els resultats. Quan això no es
produeix, perquè ens trobem amb àmbits de
competència més que de confluència al si de
l’esquerra política i social, quan es tracta de
veure qui és més rigorós, més pur, més encertat…: normalment ens acabem afeblint. Així,
tan sols reforcem els pols conservadors de la
societat i fem més difícil l’assoliment dels objectius que perseguim. Això és el que hem de
cuidar i de corregir.
Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia
de CCOO Catalunya
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La suposada ‘sortida de la crisi’ ha comportat un increment en la intensitat del treball,
l’augment de les exigències emocionals i una pressió creixent sobre els drets i
garanties en matèria de salut laboral, en el marc de la incertesa i la por a perdre el
lloc de treball.

La creixent temporalitat dels contractes comporta un
increment en el nombre d’accidents de treball i en
l’impacte de les malalties professionals.

ANY 2017:
91.281 accidents en jornada de treball:
532 greus
54 mortals
La salut al lloc de treball i especialment la prevenció de riscos és una clau per garantir no
tan sols que s’eviti la interrupció prematura i traumàtica de la vida professional, sinó que es
pugui completar la carrera contributiva en condicions òptimes pel treballador o treballadora.

Defensar la salut al lloc de treball és garantir la solidesa i
sostenibilitat del nostre sistema de pensions
CCOO PROPOSA:

Millorar la informació i el registre documental dels accidents de treball a les empreses.

CCOO Catalunya 2018

Garantir els recursos per a la prevenció de riscos, també als treballadors/es temporals.
Ampliar la dotació de la Inspecció de Treball amb més recursos i efectius.
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Fa ja quatre anys que tornem a créixer, però la riquesa no arriba a les llars. La
devaluació salarial que ha instal·lat la crisi mitjançant la precarietat laboral afecta
les nostres economies domèstiques i afebleix la societat del benestar.

2008-2016

Els ingressos per cotització continuen per sota dels del 2008,
el que comporta menys estabilitat per les nostres pensions.

1 de cada 5 treballadors
catalans té un contracte
temporal, en un 90% de
manera involuntària

El 27% dels contractes
signats són de menys
d’una setmana

A Catalunya tenim
468.000 treballadors/es
parcials, i 250.000 ho son
contra las seva voluntad

Les carreres contributives dels treballadors/es comencen més tard, acaben
sovint de manera prematura, i són intermitents i amb salaris més baixos. La
conseqüència son rendes més baixes, més desigualtat i una pressió permanent
sobre el nostre sistema de pensions.

Defensar el increment dels salaris és garantir que es
redistribueixi la riquesa que generem entre tots i totes
perquè arribi al conjunt de la societat.
CCOO PROPOSA:

Derogar els aspectes regressius de les darreres reformes laborals

Més mitjans i recursos per combatre la temporalitat i la parcialitat involuntària

CCOO Catalunya 2018

Impulsar la negociació col·lectiva per facilitar millores salarials substancials
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ESPECIAL PENSIONS

A major nivell educatiu i de qualificació més
ocupació i menys inactivitat

Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Veure’l AQUÍ

El nivell educatiu i de qualificació és determinant
per al nivell salarial de les persones

Font: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2017. Veure’l AQUÍ

A Catalunya
tenim el 41,2%
de la població
amb un nivell
baix de
qualificació

A Catalunya només el
7,4% de la població
participa en activitats
de formació quan la
mitjana de la UE28 és
10,8%

L’abandonament
escolar prematur
a Catalunya l’any
2017 ha estat del
17,1%
El 45% de la
població activa a
Catalunya no té
acreditada la seva
experiència laboral

La despesa en
educació pública
a Catalunya l’any
2014 va ser
només del 3.60%

CCOO PROPOSA:
La formació professional ha de ser motor del canvi del model productiu i de la qualitat de l’ocupació
La formació, qualificació i orientació de les persones ha de ser possible al llarg de la seva vida i les administracions ho han de facilitar
Cal invertir el 6% del PIB en educació pública com els països de referència del nostre entorn
És indispensable disposar d’un Sistema estable d’acreditació de les competències professionals
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La divisió sexual dels treballs, principalment en el que fa referència als treballs de cura, organitzats i realitzats principalment per les
dones, és una de les realitats socials que explica la bretxa de gènere en les pensions

La pensió mitjana dels homes és de 489,5€
més gran que les de dones, a Catalunya
La bretxa de les pensions a Catalunya el
2017 va ser del 40%

Font: Institut Nacional de la Seguretat Social. Elaboració pròpia

3%

25%

El 58% de la població
“inactiva” són dones.
El motiu de la inactivitat
per cura de persones
dependents i menors és
del 3% en el cas dels
homes i del 25% en el
cas de les dones

92,1%

El 2016 es van produir
7.509 excedències
per cura de persones
dependents i menors:
el 92,1% van ser exercides per dones

7%

22%

El 22% de les dones
tenen contracte a temps
parcial, davant el 7%
dels homes. El 18% de
les dones per atendre
necessitats de cura i
familiars, davant el 3%
dels homes

De mitjana, les dones
dediquen 1 hora i 52 minuts
més que els homes al
treball domèstic i familiar
cada dia. Quasi 674 hores
més a l’any

CCOO PROPOSA:

Que s’avanci en les polítiques de conciliació i corresponsabilitat entre dones i homes
Que s’implementin polítiques públiques per a la cura de les persones
Que el conjunt dels permisos de conciliació no retribuïts cotitzin a la Seguretat Social
Que es garanteixi un sistema just i equitatiu de pensions que no sigui discriminatori per a les dones
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Desocupats/ades per gènere i durada - Catalunya

Ocupats/ades per franges d’edat - Catalunya

Gairebé la meitat de les persones desocupades fa més
d’un any que cerquen feina sense èxit

A Catalunya, el 1r trimestre del 2018 hi havia
305.400 persones ocupades menys que el 1r
trimestre del 2008. De menors de 40 anys, n’hi
havia 635.000 menys que fa 10 anys

La meitat de les persones que treballen a temps parcial
ho fan perquè no han trobat una feina a temps complet

11,5%

13%

Taxa d’atur 12,2%

La precarietat laboral
actual així com la
manca de feina
obstaculitzen poder
gaudir d’un sistema de
pensions sòlid

64%

71%
45,2%

Desprotecció per atur 67,5%

46,8%

Atur de llarga durada 46%

La crisi del model
de pensions té
la solució en un
mercat de treball
de qualitat

CCOO PROPOSA:

Més i millors polítiques actives d’ocupació per tal que siguin eficaces i útils per a les persones desocupades
Un mercat de treball inclusiu que ofereixi feina estable i de qualitat. El treball és un dret
Un sistema de protecció social que respongui a les necessitats reals de les persones

