
Proposta  d’acord  de  la  Junta  de  Portaveus  per  donar  suport  i  defensar  la
garantia de suficiència de les pensions per l’any 2017 d’acord amb la previsió
l’IPC del 1,2%

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Les pensions púbiques constitueixen la principal font d’ingressos de més de 9.000.000
de pensionistes i de les seves famílies i s’han constituït durant la crisi com un dels
elements més importants que han contribuït a sostenir moltes famílies davant la difícil
situació econòmica que travessem. Però malgrat la baixa inflació registrada als últims
exercicis,  des  de  l’any  2009  les  pensions  públiques  han  vist  limitada  la  seva
revalorització. Primer amb mesures anuals al 2011 i 2012 que van fer perdre poder
adquisitiu i després amb una reforma integral en 2013 del sistema de revalorització
que no ho garantitza de cara al futur.

Totes les previsions d’inflació, tant públiques com privades, contemplen que els preus
creixeran al 2017 per sobre del 1%. Concretament, el Govern de l’Estat ha previst un
IPC pel  2017  del  1,2% a  la  seva  última  actualització  del  quadre  macroeconòmic
aprovada pel  Consell  de Ministres del  passat  29 de juliol  de 2016 i  enviada a les
institucions  comunitàries.  Al  marc  normatiu  actual,  de  confirmar-se  o  superar-se
aquestes previsions sense adoptar les mesures necessàries per a evitar-ho els/les
pensionistes veurien reduït de forma significativa el seu poder adquisitiu.

Per  altra  banda,  l’actual  situació  del  Sistema  de  la  Seguretat  Social  exigeix  una
actuació urgent i compromesa amb la funció social d’aquests. La gravetat i la duració
de la crisi, la intensitat de l’atur (especialment el de llarga durada) i el deteriorament de
les  condicions  laborals  d’un  gran  número  de  persones  que  ha  registrat  el  mercat
laboral durant els últims anys, junt amb l’evolució demogràfica, han contribuït a situar
el sistema de Seguretat Social en dèficit, molt abans del previst. Per tot això, resulta
molt  urgent  anticipar  mesures  de  reforç  de  l’estructura  d’ingressos  del  sistema,
previstes per a més endavant com a conseqüència de l’estricta evolució demogràfica
de forma que es garanteixi una adequat finançament.

L’actual situació política planteja el risc de que no es prenguin les mesures pertinents
per procedir a una revalorització anual de les pensions a partir  del 1 de gener del
2017, i el que encara és més important, es prevegin mesures efectives que assegurin
el poder adquisitiu de les mateixes per al 2017, així com, les mesures necessàries per
reequilibrar a curt plaç la situació financera de la Seguretat Social i contribuir a la seva
sostenibilitat adoptant les mesures de millora d’ingressos.

El Congrés i el Senat disposen de capacitat i iniciativa, legitimitat i facultats jurídiques
plenes, per obrar i  adoptar tot  tipus de decisions en el marc de la llei,  promovent,
elaborant i adoptant les disposicions legals que siguin pertinents.

Recordem que el passat 13 d’octubre de 2016, la majoria de partits amb representació
al Congrés, un total de 178 Diputats/des, amb l’excepció del PP i Ciudadanos, van
demanar pujar les pensions respecte al IPC en 2017, tal i com havien sol·licitat els



sindicats UGT i CCOO. Els grups parlamentaris del PSOE, de Unidos Podemos, del
PNV, d’ERC i el Partit Demòcrata de Catalunya (PDC), van presentar una proposició
de Llei amb la finalitat de que les pensions pugessin d’acord amb la inflació de 2017,
prevista en 1,2%.

Finalment, el passat 6 de desembre de 2016 el govern del PP, junt a Ciudadanos, van
impedir  que  les  pensions  pugin  un  1,2%  en  2017  i  només  ho  facin  un  0,25%,
mitjançant el mecanisme del veto i la complicitat de Ciudadanos per retenir la proposta
al  laberint  de la  burocràcia  parlamentària i  fent  que els  9.000.000 de pensionistes
tornin a perdre poder adquisitiu.

Pels  motius  expressats  anteriorment  La  Junta  de  Portaveus  de  l’Ajuntament  de
Terrassa adopta els següents.

ACORDS:

Primer. Donar suport a la Proposta de Llei “PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA
GARANTÍA DE SUFICIENCIA DE LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PARA
EL AÑO 2017 Y DE MEDIDAS URGENTES DE REEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL” aprovada per majoria de 178 Diputat/des a Congrés el
passat mes de novembre.

Segon. Instar al Govern de l’estat a garantir la revalorització de les pensions per a
l’any 2017, segons les previsions de l’IPC d’un 1,2%.

Quart.  Traslladar  els  següents  acords  al  Govern  de  l’estat  espanyol,  als  grups
parlamentaris i/o partits del Congrés del Diputats i als sindicats CCOO i UGT.

A Terrassa;

 a 15 de desembre de 2016


