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Plataforma Pensions Públiques de Vilafranca

Davant les amenaces que planen sobre els treballadors en matèria de Pensions, COESPE respon en 
aquest comunicat al ministre de Seguretat Social José Luis Escrivá

CONTESTACIÓ DE COESPE Al MINISTRE ESCRIVÁ 14/04/2021

“Ahir va comparèixer el Ministre de Seguretat Social per a informar de les reformes que pensa implantar 
el govern respecte a les pensions públiques.
Des de COESPE volem mostrar el nostre més rotund rebuig als principis en els quals s'ha inspirat el 
ministre, que com a continuació de les conclusions del Pacte de Toledo, són un conjunt de falsedats i 
dades tergiversades per a confondre a l'opinió pública i desmobilitzar als ciutadans en la reivindicació 
d'unes pensions públiques suficients i garantides.

Aquestes són les falsedats:
1.-La més important que repeteix el ministre és que  les pensions públiques no són sostenibles, si no es 
prenen mesures de retallada.
Tot el  contrari, el sistema públic de pensions és totalment sostenible. Si solament s’hagueren utilitzat les
cotitzacions per a pagar pensions, hi hauria actualment un enorme superàvit en la caixa de la seguretat 
social. 
Però,des del mateix moment de la creació del sistema públic de seguretat social, s’han utilitzat les 
cotitzacions socials per a finançar l’assistència sanitària, serveis socials, polítiques de foment de 
l'ocupació, prestacions no contributives, etc.
 És per això, que exigim una AUDITORIA als comptes de la seguretat social, que determinen el deute 
que l'Estat té amb el sistema públic de pensions, i que es retornen en els successius Pressupostos 
Generals de l'Estat.

2.- Diu el ministre que cal prolongar l'edat de jubilació més enllà de l'edat legal, per la qual cosa 
s'estableixen incentius econòmics trets de la caixa de les pensions.
Aquesta mesura no solament va en contra de la lògica (amb l'atur juvenil en el 40%), si no que només 
beneficia a una minoria de treballadors (directius, alts càrrecs, professions liberals, etc.) respecte de la 
gran majoria de treballadors que arriben als 65 anys amb un gran desgast físic i mental. Aquesta 
pretensió de prolongar l'edat de jubilació queda en evidència amb la massiva aprovació de ERES per 
part de la Banca i grans empreses que expulsen del mercat laboral a treballadors majors de 50 anys.
En comptes de finançar la prolongació de l'edat de jubilació seria més coherent dedicar aqueixos 
recursos a lluitar contra l'atur juvenil i la precarietat laboral de la joventut.

3.-Proposen modificar els coeficients reductors de la jubilació anticipada. La nostra reivindicació és 
clara: amb 40 anys cotitzats la jubilació ha de ser als 60 anys sense cap reducció.

4.-No deroguen el factor de sostenibilitat. Aquest factor, previst en la llei 27/2011 i desenvolupat en 
2013, i actualment suspès provisionalment, ve a retallar les pensions amb la justificació de l'augment de 
l'esperança de vida. Que retornen el saquejat de la caixa de les pensions i es comprovarà com el 
sistema és sostenible sense necessitat de més retallades.

En resum, rebutgem la postura adoptada pel ministre, que vol aprofundir més  en les retallades de les 
pensions públiques (les 5 reformes hagudes des de 1985 han sigut per a baixar l'import de les pensions)
i, encara que no ho haja dit ara, a curt termini planteja que l'única solució siguen els fons privats de 
pensions, tal com preveu el Pacte de Toledo


