
      Palma,...de .....de..... 

 

 

Sra. Carmen Orte Socias, Directora General del Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales 

 

Des de la secció de persones jubilades del sindicat STEI- INTERSINDICAL de 

Palma, constituïda en el congrés de l’esmentat sindicat el mes de maig de 

2016, us volem exposar el nostre parer, la nostra preocupació  i les nostres 

reivindicacions en relació al tema de  les pensions.  

 Després de l’estudi de la situació precària de les persones jubilades a les Illes, 

durant l’any 2018, aquesta secció del sindicat, ha dut a terme diverses accions: 

-  Conferències a Palma i Manacor . 

- Marxa a peu a diferents pobles per contactar amb les persones 

jubilades.  

- Informació acurada a totes les persones afiliades del sindicat sobre 

temes de jubilació. 

- Manifestacions com a part integrant de la Plataforma de persones 

jubilades de Mallorca. 

 

Sra. Directora,  la situació de les pensionistes de les illes, la coneixeu 

prou bé. Vàrem escoltar la vostra intervenció en la conferència que, 

juntament amb Vicenç Navarro, vàreu pronunciar al saló de Plens del 

Consell de Mallorca amb gran èxit de públic i participació.  

 

Tot i la coneixença que teniu del tema i ja que en aquests moments ocupau un 

lloc important en el govern de l’Estat, voldríem fer-vos arribar la nostra anàlisi 

de la situació i les nostres peticions: 

1.- Les pensions de les Illes Balears estan per davall de la mitjana nacional. 

2.- I si consideram que el cost de vida a les Illes és ostensiblement més elevat 

que a la majoria de les altres comunitats, el fet s’agreuja . 

3.- La precarietat laboral, conseqüència de la crisi, ha afectat també les 

cotitzacions, fet que repercuteix en la quantitat que cada persona treballadora 

aporta a les arques de l’Estat.  



4.- La bretxa salarial entre dones i homes provoca que les primeres, amb les 

mateixes hores de treball, cotitzin manco, la qual cosa afecta la seva futura 

pensió.  

5.- La situació precària de les dones majors, principalment en el cas de les 

pensions de viudetat. 

6.- La situació de les dones joves que, majoritàriament, demanen reducció de 

jornada, fet que a la llarga acaba afectant  la seva jubilació.  

 

Per tot això demanam 

a) Que es revaloritzin les pensions segons la inflació.  

b) Que es tengui en compte la situació de cada comunitat i el cost de vida. 

c) Que es tengui en compte la variable de gènere  en la quantia de les 

pensions. 

d) Que es lluiti per la desaparició de la bretxa salarial. 

e) Que es treballi per la restauració dels drets laborals perduts amb la crisi.  

 

Rebutjam 

 

a) La idea escampada arreu que les pensions no són viables . 

b) La pressió dels mitjans i altres Institucions i organismes que proclamen 

que els plans de jubilació privats són el millor sistema possible. 

Davant la qual cosa no podem sinó esperar i exigir 

Que s’acompleixi l’article 50 de la Constitució que diu textualment: Los poderes 

públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 

edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 

promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 

atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 


