Parlament de les Illes Balears
EPI93378

RGE: 1252/2019 - 11/02/2019 10:15

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

4 de febrer del 2019

Iniciativa presentada per
El/La diputat/da :
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Alberto JARABO I VICENTE (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
PODEM ILLES BALEARS)
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Davant els greuges que sofreix el col·lectiu de jubilats
anticipats
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Jubilacions anticipades
Contingut de la iniciativa :
L'article 41 de la Constitució configura un sistema de Seguretat Social de naturalesa pública, de
quantia suficient pel que fa al seu nivell de protecció, de caràcter universal i progressiu.
Diverses normes pertanyents al sector laboral i de seguretat social de l'ordenament jurídic
estableixen sistemes de jubilació graduals i flexibles, possibilitant-se l'anticipació de la mateixa
amb la corresponent minoració d'ingressos que afecta els jubilats anticipats, contravenint-se la
naturalesa contributiva d'aquesta prestació, el dret constitucional a una pensió suficient en
complir-se l'edat legal de jubilació i vulnerant-se la no regressivitat, que ha de ser objecte
d'especial consideració per als jubilats a partir dels 65 anys, en una interpretació concurrent del
citat article 41 de la norma fonamental i l'article 50 d'aquesta.
Ha de considerar-se que no totes les jubilacions anticipades són de caràcter voluntari. Per
contra, el major percentatge de les mateixes es correspon amb l'execució de plans de reconversió
industrial que afecten a sectors madurs de la nostra economia i que es fonamenten en l'aplicació
de coeficients reductors als jubilats anticipats, coeficients que han de ser objecte de remoció en el
moment d'aconseguir els mateixos l'edat de 65 anys. Raons d'equitat i el compliment dels
requeriments constitucionals indicats aconsellen modificar normes com la Llei General de
Seguretat Social, que produeix una notable minoració d'ingressos a la pensió de jubilació que
correspon a partir dels 65 anys als jubilats anticipats.
En cap cas la Seguretat Social ha d'obtenir benefici pel fet d'accedir a la jubilació anticipada, com
succeeix en l'actualitat. A més, en les carreres de llarga cotització, a partir dels 35 anys cotitzats
han de reduir-se els coeficients reductors, fins a la seva desaparició quan l'afectat hagi cotitzat 40
o més anys.
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Per aquests motius es presenta la següent Proposició No de Llei:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a:
1. Realitzar les modificacions necessàries a la Llei General de la Seguretat Social, aprovada per
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, en els casos en els quals s'hagués accedit a la
jubilació anticipada. S'aplicarà una penalització inferior a la que existeix actualment dels
coeficients reductors establerts en l'article 208 de la citada Llei, amb 35 anys cotitzats i una
reducció progressiva dels esmentats coeficients fins a la seva desaparició total amb una cotització
de 40 anys. La pensió serà objecte de reducció mitjançant l'aplicació d'un 0,5 per cent, per cada
mes complet que, en el moment del fet causant, li falti al treballador per a complir l'edat legal de
jubilació.
La Llei esmentada, a partir de la seva entrada en vigor, serà aplicable als jubilats que es trobin
penalitzats abans de la promulgació de la citada Llei i als futurs pensionistes.
2. A l'efecte d'acreditació del citat període de cotització efectiva, no es tindrà en compte la part
proporcional per pagues extraordinàries i només es computarà el període de prestació del servei
militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any, així com els
períodes en els quals s'hagi interromput la cotització a causa de l'extinció de la relació laboral o de
la finalització del cobrament de prestacions per desocupació quan tals circumstàncies s'hagin
produït entre els nou mesos anteriors al naixement, o els tres mesos anteriors a l'adopció o
acolliment permanent d'un menor, i la finalització del sisè any posterior a aquesta situació.
3. Realitzar les modificacions necessàries a la Llei General de la Seguretat Social, aprovada per
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, amb la finalitat que en els casos d'accés a la
jubilació anticipada per voluntat de l'interessat en els quals s'apliquin coeficients reductors per
trimestre o fracció de trimestre que li falti al treballador per a complir l'edat legal de jubilació,
conforme al que es disposa en l'article 208 del mateix text legal, deixin d'aplicar-se els coeficients
reductors des del moment en el qual el pensionista compleixi l'edat legal de jubilació.
4. El que es preveu a la present proposició no de llei no es veurà afectat per les clàusules
relatives a la jubilació forçosa aprovades per conveni col·lectiu i serà aplicable en els mateixos
termes als supòsits de jubilació anticipada per causes no imputables al treballador, prevists en
l'article 207.

Assabentament grup,

Alberto JARABO I VICENTE
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