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ESPECIAL
CLASSES PASSIVES
CCOO rebutja la proposta de reforma del Règim de
Classes Passives del Govern.
El Govern ha remès als sindicats un document sobre mesures “harmonitzadores” del Règim de Classes
Passives de l’Estat amb el Règim General de la Seguretat Social. En aquest document s’estableixen per
a aquest personal funcionari els nous requisits per poder accedir a la jubilació forçosa per l’edat, però
a més es planteja la pràctica desaparició dels actuals mecanismes de jubilació voluntària específics del
col•lectiu de funcionaris i la seva substitució per un altre model diferent i basat en un increment exagerat
dels requisits per poder jubilar-se (63 anys d’edat i 33 anys de serveis) i en l’establiment de coeficients
reductors de les pensions després d’un període transitori (un 7,5% per cada any d’avançament respecte a
l’edat ordinària de jubilació).
S’ha pretès fragmentar la negociació dels compromisos recollits en l’Acord Social i Econòmic de 2 de
febrer, anteposant una reforma esbiaixada i parcial de Classes Passives als compromisos sobre l’aplicació
de l’Estatut del Empleats Públics i sobre els continguts de l’Acord Govern- Sindicats de setembre de 2009,
posant en qüestió les reals intencions del Govern en el Diàleg Social en Funció Pública.
La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO exigeix que el tractament que es doni als funcionaris
públics sigui similar al que es doni a la resta dels treballadors i no s’afegeixin més retallades als que ja
vam patir l’any passat quan els treballadors de les administracions i serveis públics van veure trencat
l’acord que els garantia el poder adquisitiu i van patir una rebaixa salarial d’un 5% de mitjana (per a alguns
treballadors per sobre d’aquest percentatge).
La decisió del Govern, adoptada el desembre passat, de declarar classes passives com a col•lectiu a extingir
(en incorporar-se tots els nous al règim general) hauria de permetre altres models de reforma. De la lectura
del document es dedueix que el Govern no és capaç de modificar l’actual estatus dels règims de seguretat
social, pels costos que suposa, i ha optat per intentar aplicar als funcionaris solament els aspectes més
negatius del Règim General de la Seguretat Social, però no aquells més avantatjosos en aquest últim
règim. Estem davant d’una proposta que, el que pretén, és situar en una posició clarament desfavorable als
funcionaris del Règim de Classes Passives davant del conjunt de treballadores i treballadors per compte
d’altri.
Per això exigeix la retirada del document presentat pel Govern i el compliment íntegre del recent Acord Social
i Econòmic, pel qual el Govern es compromet a plantejar en els fòrums de negociació tant la negociació del
Règim de Classes Passives, com el desenvolupament de l’Estatut Bàsic especialment en els temes referits
a la jubilació parcial i l’avaluació del compliment dels acords subscrits en l’àmbit de la funció pública i que
el Govern va trencar el maig de 2010.
Cal iniciar un procés rigorós de negociacions entre el Govern i els sindicats representatius dels funcionaris
que sigui capaç d’aconseguir reformes raonables, equilibrades i justes en el règim de classes passives.
De persistir en la línia plantejada en el document de l’Executiu, sembla que aquest estaria apostant per la
confrontació.
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