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MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE
PENSIONS

Vist que el sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit
Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000
amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria
de prestacions contributives i de la seva gestió.

Atès que any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els
excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815
milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar
als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva en 2017.

Atès que la  base de les futures pensions contributives són les actuals  cotitzacions a la
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, les futures pensions podrien quedar
compromeses.

Atès que molts ajuntaments s’han compromès a avançar cap a un salari mínim de 1.000,-
Euros, com l’Hospitalet que va aprovar el maig de 2016 una moció en aquest sentit.

Vist que sense recuperar el marc de  les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a
les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir
diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder
adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25%
quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.

Atès que l’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats,
resultat de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada
pel  govern del  PSOE,  a proposta de la  Unió Europea,  l’any 2011 que retarda l’edat  de
jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul.

Atès  que  el  Govern  de  l’Estat  ha  proposat  que  es  pugui  triar  per  al  càlcul  l'opció  que
prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la seva vida laboral,
ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de ser aquells
en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral. 

Vist que les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes
laborals,  tant  del  PP  com  del  PSOE,  no  només  s’han  fet  d’esquenes  a  les  persones
treballadores sinó que s'han fet lesionant i  suprimint drets històrics assolits per la classe
treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions laborals de les persones i en
la seva futura situació de pensionista.

Vist que els darrers governs de l’Estat, del PP i del PSOE, han anat creant l’escenari per
privatitzar part de la pensió de jubilació.

Vist que la situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base
del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.

Per  tot  l’exposat,  el  grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament  de l’Hospitalet  proposa
l’adopció dels següents
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ACORDS:

Primer.-  Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC
per a que les pensions no es revaloritzin per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar
els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.

Segon.- Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes
laborals realitzades pels darrers governs espanyols. 

Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures necessàries, tant legislatives com
de gestió i  de control,  per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions
derogant  la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure
primordial al pagament del deute.

Quart.-  Instar el Govern de l’Estat a adoptar mesures fiscals que incentivin les empreses
que  apliquin  polítiques  retributives  superiors  a  les  recollides  en  els  convenis  col·lectius
d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.

Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a CC.OO i UGT de l’Hospitalet,
a  PIMEC,  a  AEBALL,  a  la  FAVV  de  l’Hospitalet,  als  grups  polítics  del  Parlament  de
Catalunya, del Congrés i del Senat.
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