
Moció presentada pel grup municipal d'ERC/AVANCEM/AM sobre el programa 
garantia +55

“Atès que des dels principals sindicats de Catalunya, en concret la UGT de Catalunya, ha presentat una
proposta de rescat de les persones aturades majors de 55 anys (“Garantia +55”).

Atesa la situació preocupant d’aquest  col·lectiu de persones aturades majors de 55 anys (unes 78.000
persones a Catalunya), que com a conseqüència de la crisi i  la reforma laboral es veuen expulsats del
mercat  de treball  i  condemnats a una situació de vulnerabilitat econòmica i  social.  El seu problema és
present, però també de pobresa futura, ja que després de llargues carreres de cotització veuran com la seva
pensió de jubilació es redueix per culpa dels darrers anys.

Atès que els aturats majors de 55 anys representen el 17,8% del total de la taxa d’atur (l’any 2007 era el
5,2%) i representen la majoria de l’atur de llarga durada (36,7%) i de molt llarga durada (43,5% del total amb
més de 24 mesos a l’atur). Les dificultats per trobar feina els porta a exhaurir la prestació contributiva d’atur i
passar a cobrar un subsidi que, amb sort, els cotitzarà per la base mínima fins que compleixin els requisits
per jubilar-se. A més, el PP va endurir les condicions per accedir al subsidi per a majors de 55 anys un cop
esgoten la prestació per desocupació. 8 de cada 10 persones aturades més grans de 55 anys cobren 426
euros o no cobren res.

Atès que si es realitzen càlculs podem veure que una pèrdua del poder adquisitiu mig d’una persona de més
de 54 anys que és expulsada  del  mercat  de treball  pot  arribar  a  ser  del  81% cobrant  un  subsidi  per
desocupació. Són les persones POBRES ACTUALS.

Atès que si extrapolem els càlculs a la pèrdua en la futura pensió de jubilació d’una persona de 55 i més
anys que és expulsada del mercat  de treball  estarà al  voltant  d’un 30%.  Seran les persones POBRES
FUTURES.

Atès que aquest és un càstig molt dur cap a aquest col·lectiu, i més si considerem les llargues carreres de
cotització prèvies que gran nombre de persones tenen abans d’haver-se vist abocats fora del mercat de
treball.

Atès que des de la UGT de Catalunya es creu que s’han de reconsiderar alguns requisits en l’accés i
manteniment de la protecció per desocupació de les persones de més de 55 anys, millorar la quantia de la
protecció econòmica i garantir unes pensions dignes quan es jubilin.

Atès que aquestes propostes de ‘Garantia +55’, es concreten en mesures de present i de futur:

– present: Garantia +55 en forma de prestació econòmica igual al SMI vigent (per al 2015 és de
648,60 euros mensuals). A més s’hauria de desenvolupar posteriorment un SMI de 1.000 euros que
ens acosti als estàndards dictats per la Carta Social Europea.

– futur: Garantia +55 pensió digna. Un escalat d’entre el 90% i el 100% del còmput de les bases de
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP,
mort i supervivència i jubilació.

Atès que s’estimen que unes 77.842 persones serien els potencials beneficiaris a Catalunya i que el cost
anual seia d’uns 248,52 milions d’euros, per la qual cosa la partida pressupostària del programa Prestacions
per desocupació destinada a Catalunya s’hauria d’incrementar aproximadament un 6,1%.

Es proposa al ple de l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Recolzar les propostes del Programa Garantia +55, que permetrien millorar la prestació econòmica
per aquestes persones i disposar d’una pensió digna.

Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions pertinents per incrementar la
partida pressupostària del programa Prestacions per desocupació destinada a Catalunya.

Tercer. Comunicar aquest acord al  Govern de la Generalitat,  a tots els grups polítics del  Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat i a l’organització sindical UGT de Catalunya”.




