FRANCESC ALMANSA DÍEZ, secretari interventor Acctal. de l’Ajuntament de Begues,
CERTIFICO: Que en el Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 4
d'abril de 2018, es va adoptar el següent acord:

“MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PDECAT, GDEB,
TXB I EB-ICV A FAVOR DE POLÍTIQUES DE MILLORA DEL
SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És la nostra obligació i el nostre dret reclamar pensions que permetin a
la nostra gent gran, viure amb dignitat i rebre la compensació que s’han
guanyat al llarg de tota la seva vida. Hem de combatre la política i les
campanyes contra les pensions públiques i volem dir-los que ens tindran
davant, al costat de les organitzacions sindicals i polítiques i amb el
conjunt de la societat donant suport a aquesta lluita , rebutjant les
polítiques socials del govern Central i denunciar el ràpid buidat que s’ha
fet de la guardiola de les pensions per la seva mala gestió.
Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre
sistema de Seguretat Social, i per tant la viabilitat del nostre sistema de
pensions, les entitats com Associació de tot per la Gent Gran i
organitzacions sindicals UGT i CCOO, donant continuïtat a les
mobilitzacions en defensa de les pensions públiques, inicien una
campanya de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de seguir
sent garant de cohesió i de protecció social.
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten
una suposadament inevitable inviabilitat del sistema de pensions.
S'argumenta un fenomen conegut i previsible com l'increment de les
persones d'edat avançada, juntament amb uns altres que es presenten
com a inqüestionables, però que no necessàriament ho són: la menor
entrada de població estrangera, la menor natalitat, o l'existència d'un
mercat de treball que ofereix ocupacions escasses i poc remunerats.
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen
realitats previsibles i abordables amb unes altres que han de ser
corregides amb les polítiques adequades, en lloc d'insistir a mantenir les
equivocades polítiques d'austeritat a ultrança. Al costat d'elles,
concorren altres posicions que es fonamenten a presentar, des de
sectors amb clars interessos mercantils, les pensions públiques com a
inviables, al mateix temps que s'ofereixen com a alternativa sistemes
privats de pensions, obviant que no són, de cap manera, capaces de
protegir millor el conjunt de la població pensionista.

Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic,
pensions suficients com a eina fonamental per a 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 que garanteix un adequat compliment del pacte
intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de redistribució de
renda, són peces essencials.
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per
intentar desprestigiar-les, un impost que paguen els empresaris i en
menor mesura els treballadors. La cotització a la Seguretat Social és
salari de les treballadores i els treballadors que es lliura a l'Estat per
finançar les prestacions actuals i definir els drets a la pensió futura dels
actuals cotitzadors. Tot això, per tenir cobertes, de forma adequada, les
situacions de malaltia, defunció o vellesa.
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són
conegudes i previsibles, està, entre altres causes, en la voluntat de
reduir el seu nivell de cobertura, el debilitament de les seves fonts de
finançament procedents del mercat de treball, afeblint els mecanismes
de distribució de renda en les empreses i en la societat, agreujat per l'ús
que, en ocasions, es fa de la recaptació, destinant els diners a altres
finalitats per a les quals no estava previst. L'increment de pensionistes i
la major durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles i
saludables, han d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades
amb els interlocutors socials i, en la major mesura possible, les forces
parlamentàries, que permetin mantenir el pacte intergeneracional que
constitueix el nostre sistema de pensions públiques de repartiment.
Per tot l'anterior, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a
favor (11) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan
Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi
Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP);
Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i
Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV);
aprova per unanimitat dels membres els següents
ACORDS
Primer.- EXIGIR al Govern espanyol:
-

Que aprovi per a 2018, un augment de l'1,6% de les pensions, i que
un cop es faci públic l'IPC real pel 2018, si aquest és superior,
s'incrementin novament les pensions en el percentatge corresponent a
la diferència entre aquest 1,6% i el creixement de l'IPC real.

-

Que les pensions com un dret constitucional i incloure-les en els
pressupostos Generals de l’Estat.

-

L’establiment de la Jubilació Ordinària als 65 anys, Jubilació
anticipada sense penalitzar amb 40 o més anys cotitzats =
100%.

-

La recuperació del Subsidi per a majors de 52 anys.

-

La supressió de les dues reformes laborals: la del 2011 i la del
2013.

-

Bloc Econòmic:
• Recuperació econòmica del que havíem perdut des de 2011
• Pensió mínima de 1080 € que garanteixi amb dignitat la vida en
relació a criteris a la Carta Social Europea.
• Revalorització automàtica de les pensions en relació al IPC real.
• Poder escollir el període de cotització.

-

Bloc Social:
• Eliminació de la Bretxa de gènere en les pensions.
• Ple i immediat funcionament de la Llei de Dependència.
• Eliminació de tot tipus de co-pagament de medicaments i
restabliment dels drets sanitaris.
• Garantia de subministrament bàsics (energia, aigua i transport)
• Drets Humans (Dret a la Vida, al Treball, Sanitat, Habitatge,
Refugiats, Estrangeria, etc)
Segon.- TRASLLADAR al Govern, els grups parlamentaris i els
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.”

I perquè així consti, i als efectes pertinents, lliuro el present per ordre i amb el visti-plau de l’Alcaldessa.

El secretari interventor Acctal.
Francesc Almansa Díez

Vist i plau,
L’Alcaldessa
M. Mercè Esteve i Pi

