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full informatiu USTEC·STEs

USTEC·STEs i la IAC segona força en
representació a la Mesa General de la
Funció Pública de la Generalitat hem ini-
ciat una campanya de recollida de signa-
tures per exigir de l’Administració la cele-
bració d’un referèndum amb plenes
garanties democràtiques per tal que els
empleats i les empleades públiques
puguem pronunciar-nos sobre si el nostre
salari s’ha de diferir a través de fons per a
plans de pensions privats  que se’ns abo-
naran en concepte de salari diferit quan
ens jubilem, o els volem ja en nòmina.

No es tracta de pronunciar-se ara sobre
si volem o no plans de pensions, ni de
decidir si hi hem de participar indivi-
dualment, es tracta d’obrir una via demo-
cràtica perquè tots els treballadors i les
treballadores de l’administració puguin
pronunciar-se. És a dir, es tracta del dret
a opinar sobre decisions que ens afecten
preses en la mesa general de negociació
pels nostres representants.

I ho hem de fer ara que tenim el fons
però no tenim encara el pla de pensions,
que si es tira endavant, participar-hi o no
serà un altre debat amb uns altres condi-
cionaments, ja que a cada treballador i tre-
balladora li correspon la seva part d’a-
quest fons. Per tant, no serà un problema
de voluntarietat en la participació, sinó de
l’aportació econòmica personal que cada
treballador o treballadora faci al pla.

Als PPGG de l’estat es consideren
aquests diners com a salari diferit. Els
governs tenen molt clar que és salari i,
per tant, surten del nostre salari. I aques-
ta és la realitat, i per això volem un refe-
rèndum, perquè som conscients que els
diners que posi l’administració en un
futur per a plans de pensions sortiran dels
nostres increments salarials i probable-
ment de la recuperació del poder adquisi-
tiu.

A la IAC ens hagués agradat que aques-
ta petició a l’administració de realitzar el

referèndum hagués estat unitària i així ho
varem proposar a la resta d’organitzacions
de la Mesa de negociació amb l’objectiu
de fixar un precedent democràtic en les
relacions laborals i rellançar la participa-
ció dels treballadors i les treballadores en
la presa de decisions sobre aspectes que
incideixen en les seves condicions de tre-
ball. La seva negativa ens ha obligat a
plantejar el tema en solitari i a enviar un e-
mail els centres amb el full oficial de reco-
llida de signatures perquè el personal
docent ens poguem afegir a una campan-
ya que ja realitza el personal administratiu
i sanitari.

USTEC·STEs i la IAC estem obser-
vant amb molta preocupació com a
mesura que s’estenen aquests plans de
pensions privats en sectors del món labo-
ral s’endureixen les condicions per acce-
dir a una pensió pública contributiva. De
fet, els acords de pensions entre el
govern central i les dues grans centrals
sindicals han  incrementat de 9 a 15 els
anys cotitzats per poder cobrar una pen-
sió contributiva, alhora que apostaven
per ampliar els plans de pensions privats.

En aquest sentit, el seu objectiu és aca-
bar privatitzant l’actual sistema públic de
pensions. El que avui es ven com un
complement, demà serà la pensió. El
govern central i CCOO i UGT negocia-
ran la reforma de les pensions públiques,
i tornaran a incrementar els anys cotitzats
per tenir dret a cobrar una pensió contri-
butiva. Què hi apostem?

Cada cop hi ha més gent que es pre-
gunta quins interessos tenen alguns en la
implantació d’aquests plans d’inversió
privada per defensar-los tan aferrissada-
ment, quan accepten amb tanta passivitat
la retallada de les pensions públiques.

USTEC·STEs i la IAC considerem
que l’accés dels treballadors i les treba-
lladores a una pensió pública és un dret
inalienable i un deure de protecció social
de l’estat, i esmerçarem tots els esforços
al nostre abast per defensar-les. En cap
cas no acceptarem que les nostres pen-
sions o una part puguin dependre de la
fluctuació del mercat de valors, sinó que
lluitarem per millorar-les.

USTEC·STEs fa una crida als centres a
fer debats col·lectius sobre la necessitat del
referèndum i el significat d’aquests plans
de pensions privats, perquè entenem que el
debat i la informació són la millor defensa
dels nostres interessos com a treballadors i
treballadores. Som a la vostra disposició
per a qualsevol aclariment, alhora que us
encoratgem a participar en la recollida de
signatures per fer possible el referendum.
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