
MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I DE LES CONDICIONS 
DE VIDA DIGNA DE TOTES LES PERSONES PENSIONISTES

El sistema públic de pensions, pilar fonamental per garantir una vida digna a les persones que, 
per edat o altres circumstàncies, ja no poden treballar, pateix des de fa uns anys un atac sense 
precedents per part del Govern de l'Estat. Les reformes dutes a terme en les últimes legislatures a
abocat al sistema públic de pensions -i a les persones pensionistes- a la ruïna.

 

A l'agost de 2011, mitjançant la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i modernització de la
Seguretat Social, es va augmentar l'edat de jubilació als 67 anys; el número d'anys computables 
per al càlcul de la pensió va passar de 15 a 25; i el número d'anys necessaris per tenir dret al 
100% de la mateixa va fixar-se en 37. Tot això pressuposa, d'una banda, un llistó inassolible per 
a moltes persones i, de l'altra, una de les majors retallades de despesa a Europa.

 

Posteriorment, la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de 
l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, desvincula l'augment anual 
de les pensions de l'IPC. En aquest sentit, això pressuposa, d'acord amb la projecció econòmica del 
llavors Govern de l'Estat, que els/les pensionistes deixarien de percebre 33.000 milions d'euros en el
període comprès entre l'entrada en vigor de la citada Llei i l'any 2022; fet que representa una 
important pèrdua del poder adquisitiu dels/les pensionistes (entorn del 15,75%) si tenim en compte 
les previsions del 2% d'increment del cost de la vida estimat pel Banc Central Europeu.

 

L'última reforma del 2013 contempla també una altra retallada per a les pensions futures: la 
citada Llei preveu vincular, a partir de l'1 de gener de 2019, l'import de les pensions de jubilació 
a l'evolució de l'esperança de vida mitjançant una fórmula que, invariablement, disminuirà 
l'import de la pensió inicial de les persones que es jubilin després d'aquesta data. El 
desenvolupament d'aquest factor de sostenibilitat, que condiciona la quantia de la pensió que es 
percep -és a dir, com més temps visquem, menys pensió cobrarem mensualment-, castiga 
especialment a les dones -ja discriminades en el tipus de pensions i quanties percebudes- en tenir 
una esperança de vida major que la dels homes.

 

D’altra banda, aquesta reforma del 2013 va justificar-se per un informe encarregat pel Govern a 
una comissió conformada per economistes que no tenien gens d’independents. Casualment, la 
majoria tenien vincles amb la banca i les assegurances privades. De fet, les pensions 
constitueixen un negoci molt desitjable per a l’especulació financera que persegueix l’immens 
botí de 120.000 milions d’euros anuals que suposen les pensions públiques. Per això, 
periòdicament encarreguen estudis que demostren la inviabilitat del sistema públic.

 

Al seu torn, cal remarcar també la bretxa de gènere existent en la percepció de les pensions. La 
pensió desigual que perceben les dones és el resultat de tenir salaris més baixos; de treballar en 
major mesura que els homes a temps parcial; de tenir ocupacions més precàries; o, simplement, 
de no tenir cap tipus d’ocupació. A més, son moltes les dones que no cobren cap tipus de 
prestació. De fet, les dones perceben al voltant d’un 36% de les pensions contributives de 
jubilació del sistema de Seguretat Social. En aquest sistema, la pensió mitjana que reben les



 

dones és el 70% respecte a la pensió mitjana global; i el 60% de la pensió que reben els homes. 
El 62% de les pensions de jubilació de les dones està per sota dels 600 euros, mentre que en 
aquesta mateixa situació només trobem el 18% de les pensions dels homes.

 

Per tots aquests motius, i atès que la disminució progressiva del poder adquisitiu de les persones 
pensionistes és especialment greu si considerem que una part significativa de les pensions es 
troben en nivells de subsistència (fet que aboca a un increment de la pobresa i del risc d’exclusió 
social), el grup municipal de Junts per Vallirana proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents acords:

 

ACORDS

 

PRIMER.- Instar al Govern de l'Estat a que les pensions estiguin contemplades com una partida 
dels Pressupostos Generals de l'Estat.

 

SEGON.- Mantenir l'edat màxima de jubilació als 65 anys, derogant la reforma que l'allarga als 
67 anys.

 

TERCER.- Establir fórmules que trenquin la bretxa existent entre les pensions percebudes per 
homes i dones;

 

QUART.- Reimplantar un model de revaloració automàtica de les pensions en relació a l'IPC per 
assegurar el manteniment del poder adquisitiu de les mateixes;

 

CINQUÈ.- Mantenir el caràcter públic dels serveis de la Seguridad Social, sense privatitzar la 
gestió;

 

SISÈ.- Augmentar les pensions, començant per les no contributives i les mínimes, fins a arribar 
en la present legislatura a igualar en 1000 euros el salari mínim i pensió mínima.


