BUTLLETÍ Nº 12 DE MAREA PENSIONISTA DE
CATALUNYA
29/06/2020

PERQUÈ REBUTGEM EL PACTE DE TOLEDO
MAREA PENSIONISTA DE CATALUNYA, NO ACCEPTEM EL RESULTAT QUE EL
“QUIOSQUET” DEL PACTE DE TOLEDO, HA DONAT FINS ARA, CONTRARI A LES
NOSTRES REIVINDICACIONS, ENTRE ELLES:
1.- REVALORACIÓ AUTOMÀTICA DE LES PENSIONS EN RELACIÓ AMB L'IPC REAL
Els poders Públics garantiran mitjançant pensions adequades i periòdicament
actualitzades la suficiència econòmica als ciutadans durant la 3era edat (Art 50 de
la Constitució Espanyola).
2.- SEPARACIÓ DE FONTS
Que el pressupost de la Seguretat Social formi part, sense distinció, dels
Pressupostos Generals de l'Estat. Extreure de les despeses que ara finança la
Seguretat Social partides que no tenen caràcter contributiu --com les bonificacions
als contractes i les despeses de funcionament del sistema
3.- RESTABLIR LA JUBILACIÓ ORDINÀRIA Als 65 ANYS
La reforma socialista del 2011 va elevar de 65 a 67 l'edat legal de jubilació de
manera progressiva, per a completar el procés en el 2027 (amb mires d'elevar-lo
als 70 anys, des dels Pactes de Toledo)
4.- JUBILACIÓ ANTICIPADA, SENSE PENALITZAR, AMB 40 O MÉS ANYS COTITZATS =
100%
Per què el govern sempre posa mínim, però mai màxims? 40 anys cotitzant
haurien de ser suficients per a jubilar-se sense penalitzacions i sense necessitat
d'arribar als 65 anys.
5.-NO Al FACTOR DE SOSTENIBILITAT
El factor de sostenibilitat afecta directament al càlcul de la primera pensió dels
nous jubilats i ajusta la quantia a l'esperança de vida, d'aquest moment. Amb la
qual cosa inclouen un altre factor de penalització en les pensions

6.-PENSIÓ MÍNIMA SEGONS CARTA SOCIAL EUROPEA DE 1084€
La Carta Social Europea és el Tractat internacional més important en matèria de
drets socials. Espanya la va ratificar íntegrament el 29 d'abril de 1980 (BOE de 26
de juny de 1980)
7.- OPOSICIÓ TOTAL AL PLA EUROPEU DE LES PRIVATITZACIONS DE LES PENSIONS
(PEPP) Cap bonificació amb els diners de tod@s a les pensions privades, i no
permetre que el sector bancari i assegurador especuli amb el futur de l@s
pensionistes.
8.-DEROGACIÓ DE LES REFORMES LABORALS DEL 2011 I 2013

RESUM DE LES RETALLADES
1985 S'amplia de dues a vuit anys el període de la base reguladora per a calcular la
pensió i de 10 a 15 els anys necessaris per a tenir dret a una pensió.
RESUM DE LES RETALLADES DELS PACTES DE TOLEDO
1995 Després del Pacte de Toledo, es va ampliar de 10 a 15 els anys el període de
càlcul per a la base reguladora de les pensions.
2010 es va ampliar de 15 a 25 anys progressivament el període de càlcul per a la
base reguladora de les pensions.
Es congelen les pensions i es passa de 65 a 67 anys l'edat de jubilació.
2012/2013 Es desvinculen les jubilacions de l'IPC. (2020 TOTA VIA SENSE
VINCULAR)

Governi qui governi les pensions es defensen!!!
Comissió d'Organització
Marea Pensionista de Catalunya.

