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Comunicat de premsa
Dissabte dia 17 de març es va convocar una manifestació, 
en defensa del sistema públic de pensions. Hi erem cridats 
tots, joves i vells, ja que l’atac al sistema públic de 
pensions públiques ens afecta a tots.Trencar el sistema de 
pensions públiques per fomentar les pensions privades o 
la privatització de les públiques. Recordem que allà on 
s’ha implantat, ha estat un fracàs.
Les pensions públiques estan garantides per l’article 50 de 
la constitució: “Els poders públics garantiran, mitjançant 
pensions adequades i periòdicament actualitzades, la 
suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera 
edat….”.
La revalorització anual lligada a l’increment de l’IPC és una 
obligació dels poders públics i un dret dels pensionistes, ja 
està bé de ser constitucionalistes en alguns temes i no ser-
ho quan no els interessa.
L’actual model de pensions, no vinculades a l’IPC, i 
lligades a l’índex de sostenibilitat, per reduir la despesa en 
pensions no fa més que mostrar el vertader problema de 
l’actual sistema de pensions. La precarització del treball, 
fruit de diverses reformes laborals que ha reduït les 
cotitzacions a la seguretat social dels treballadors actius. 
No som aquí per reclamar simples modificacions de 
l’insultant 0,25% de revalorització anunciada pel Govern 
del PP, som aquí per exigir una reforma de les condicions 
de feina dels treballadors que millorin la redistribució de la 
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C o m i s s i o n s d e 
serveis 

Serveis especialitzats

http://www.sindicatalternativa.cat/
serveis-educatius-especialitzats/


Generals

http://www.sindicatalternativa.cat/
mesa-sectorial-comissions-de-
serveis/


Nou IEDIB 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
nou-institut-densenyaments-a-
distancia-de-les-illes-balears-
iedib/


Renovació de CEPs 

http://www.sindicatalternativa.cat/
renovacio-de-places-ceps/

Oposicions 2018 

Lletra per aspirants i tribunals

http://
www.sindicatalternativa.cat/
lletra-oposicions/
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riquesa, millorant les bases de cotització a la seguretat 
social com únic element que pot garantir unes pensions 
dignes i sense pèrdua de poder adquisitiu.
Les pensions haurien d’estar incloses en el pressupost 
generals de l’Estat. Demanem reformar la constitució i que 
s’inclogui la prohibició expressa de que ningú govern 
actual o futur pugui toca retocar o privatitzar totalment el 
sistema públic de pensions i que reculli com obligació 
constitucional del manteniment del poder adquisitiu real de 
les pensions.
Les pensions dignes són un dret.

http://www.sindicatalternativa.cat/jornada-reivindicativa-
feminista-8-de-marc-2018/
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Oposicions 2108 

Procés telemàtic

http://www.sindicatalternativa.cat/
oposicions-2018-proces-telematic/

Majors de 55 anys 

http://
www.sindicatalternativa.cat/
majors-de-55-anys-2018-19/

Oposicions 2018 

Tribunals i actuacions


http://www.sindicatalternativa.cat/
oposicions-2018-tribunals-i-ordre-
dactuacio-als-tribunals/
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