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Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou, 
 
Certifico:   
 
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 15 de febrer de 
2018, aprovà, per majoria absoluta, 15 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, 
ICV-EUiA-E i PSC-CP), 1 vot en contra (PP) i 5 vots d’abstenció (C’s i CUP-PA), la 
declaració institucional següent:  
 
“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per donar 
suport a la campanya contra la pujada de les pensions d’un 0,25% i la pèrdua de 
poder adquisitiu impulsada per les organitzacions sindicals UGT i CCOO i la 
Plataforma Unitària de la Gent Gran 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Davant el constant qüestionament a què s'està sotmetent el nostre sistema de 
seguretat social i, per tant, a la viabilitat del nostre sistema de pensions, i donant 
continuïtat a les recents mobilitzacions en defensa de les pensions públiques, UGT, 
CCOO i la Plataforma Unitària de la Gent Gran,  inicien una campanya de defensa 
d'unes pensions suficients, davant la retallada actual i futura del poder adquisitiu de les 
pensions, que està atemptant contra la cohesió i la protecció social.  
 
Aquest és el segon any consecutiu en què l’IPC creix fins al 2%, però les pensions 
només han pujat un 0,25% cada any. En conseqüència, al 2017 el poder adquisitiu de 
les persones pensionistes s’ha retallat un 1,75%, retallada que es tornarà a repetir el 
2018 perquè l'increment aprovat del 0,25% és molt inferior a la previsió del creixement 
de preus que s’espera per aquest any, al voltant del 2%. 
 
Això suposarà una reducció del poder adquisitiu molt considerable, que portarà als 
límits de l’exclusió social encara a més pensionistes a Catalunya, dels quals 
actualment, més de 800.000 –gairebé la meitat- cobren per sota dels 700 euros, fet 
que els situa en el llindar de la pobresa.  
 
La recent carta a totes i tots els pensionistes comunicant-los l’augment del 0,25% per 
al 2018, ha provocat una onada d'indignació entre aquest col·lectiu, especialment 
intensa entre els qui cobren pensions mínimes, vídues i els qui sofreixen quantioses 
retallades en la seva pensió per efecte combinat de la situació de desocupació i de les 
reformes legals del govern del Partit Popular. Per això plantegem aquesta moció, 
perquè els i les nostres pensionistes sentin el suport de les institucions públiques i 
democràtiques. 
 
A més a més, el govern espanyol no ha expressat cap voluntat de diàleg per resoldre 
la pèrdua continuada de poder adquisitiu de les pensions del nostre país, que 
s'agreujarà l'any vinent amb l'entrada en vigor del factor de sostenibilitat. Aquest fet, 
sumat a la pèrdua provocada per la revalorització de les pensions, d’un 0,25% anual, 
pot significar que en deu anys la pèrdua de poder adquisitiu arribi al 24%. 
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Ben al contrari, a més de l'absència de diàleg social, en l'àmbit parlamentari el govern 
va vetar, ara fa un any, una iniciativa de llei aprovada per una majoria parlamentària de 
189 diputats i diputades, que establia una pujada de les pensions per a l'any 2017 amb 
l’increment de preus, atès que es veia injust que es penalitzés els i les pensionistes del 
nostre país en un moment en què l'economia i el PIB creixien a un ritme del 3%.  
 
La iniciativa de llei aprovada al parlament espanyol fa un any continua vetada per 
raons econòmiques, segons argumenta el govern, mentre que la pujada amb l'IPC de 
les pensions solament suposaria 1.200 milions d'euros més (la pujada al 0,25% 
suposa tan sols 313 milions d'euros). Només amb el rescat de les autovies el govern 
gastarà més de 2.000 milions d'euros.  
 
Aquestes són les raons —la falta de respostes del govern, el continu endeutament pel 
govern de la seguretat social, l'esgotament del fons de reserva i la previsible retallada 
de les pensions calculat per l’FMI en un 30%, insostenible per a les minses quanties 
de les pensions del nostre país— que han provocat l'onada d'indignació de les 
persones pensionistes a tots els racons del país. Tot això coincideix amb el que ja fa 
molt de temps que alertem des de la UGT, CCOO I la Plataforma unitària de la Gent 
Gran : les greus conseqüències que tindrà per al nostre país l'empobriment sistemàtic 
d’aquest col·lectiu. Anem per un camí que convertirà el nostre sistema de pensions en 
un sistema de pensions mínimes i la nostra societat en una societat de pobres i amb 
una enorme desigualtat i insolidaritat.  
 
Des del moviment sindical es denuncia el manteniment a ultrança de polítiques 
d’austeritat equivocades, en concurrència amb les polítiques provinents de sectors 
amb clars interessos mercantils que es fonamenten en presentar les pensions 
públiques com inviables, a la vegada que s’ofereixen com a alternativa sistemes 
privats de pensions obviant que no són capaços de protegir millor, ni de bon tros, la 
població pensionista. 
 
Els poders públics han d'apostar per garantir des del sistema públic pensions suficients 
com a eina fonamental per mantenir i reforçar la cohesió social. Les cotitzacions 
procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda aportació actual i el 
reforç del finançament públic, com a element de redistribució de renda, són peces 
essencials.  
 
El problema no rau en el sistema de pensions, que té necessitats futures ja conegudes 
i previsibles, sinó, entre altres causes, en la voluntat de reduir-ne el nivell de cobertura, 
el debilitament de les seves fonts de finançament procedents del mercat de treball, en 
l'ús que de vegades es fa de la recaptació, destinant els diners a altres finalitats no 
previstes. L'increment de pensionistes i de la durada de les prestacions, processos 
coneguts, previsibles i saludables, ha d'anar acompanyat de mesures efectives, 
acordades amb els interlocutors socials i, en la mesura que es pugui, amb les forces 
parlamentàries, que permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el 
nostre sistema de pensions públiques de repartiment.  
 
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. 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. 
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La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la 
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i 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. 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 això, proposem al Ple de l'Ajuntament del Masnou que adopti els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Sumar-se a les reivindicacions de l'organització sindical UGT, CCOO i la 
Plataforma Unitària de la Gent Gran  i donar suport a la campanya contra la pujada de 
les pensions del 0,25% i la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions. Cal que totes i 
tots els pensionistes del nostre país tinguin garantida la suficiència de la seva pensió, 
a través d'una revalorització d’acord amb la pujada prevista dels preus i acompanyada 
d'una clàusula de garantia que regularitzi la pujada prevista a final d'any amb la pujada 
real, perquè en cap cas les pensions puguin perdre poder adquisitiu i veure's 
retallades i, amb això, retallat el nivell de vida dels nostres pensionistes.  
 
Tot plegat, en la defensa d'un sistema públic de pensions que garanteixi el 
manteniment del contracte social inherent al nostre sistema de pensions públiques, 
que afavoreixi la cohesió social i respecti els drets construïts al llarg de la vida laboral, 
al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa que garanteixin pensions 
suficients en tots els casos. 
 
Segon. Traslladar al Govern de l’Estat, grups parlamentaris del congrés i  del Senat i 
als interlocutors socials, la necessitat de recuperar els mecanismes de govern 
participat del sistema públic de pensions a través del diàleg social i en el marc 
configurat en el Pacte de Toledo. 
 
Tercer. Instar al Govern de l’Estat a establir un salari mínim interprofessional de 1.000 
euros, mesura que ja s’ha adoptat en molts ajuntaments catalans, permetent així 
augmentar les cotitzacions més baixes. 
 
Quart. Instar al Govern de l’Estat a adoptar mesures fiscals que premiïn 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. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant 
legislatives com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost 
de les pensions reformant l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a 
deure primordial al pagament del deute.  
 
Sisè. Instar al Govern de l’Estat a promoure l’equiparació de les pensions entre homes 
i dones, diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació 
d’un factor corrector que compensi la diferència de la pensió per la diferència de 
cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat. 
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Setè. Fer arribar aquests acords al President del Govern de l’Estat, als grups 
parlamentaris del Congres i del Senat, a les organitzacions sindicals UGT i CCOO, a la  
Plataforma Unitària de la Gent Gran, a les principals organitzacions empresarials i fer-
los públics a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de 
manera que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.  
 
El Masnou 
 
[Firma01-01] 

 

Vist i plau 

[Firma02-01] 
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