
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS I PER LA 
DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL.

Vist que les Reformes Laborals del 2010 i 2012, dels governs del PP i PSOE, lluny de 
fomentar el creixement i l’ocupació de qualitat, van aconseguir abaratir els  salaris, 
facilitar els acomiadaments i incrementar la precarietat laboral de milers de persones.

Vist que l’alta taxa d’atur i la baixa qualitat dels nous llocs de feina que es generen 
sota la reforma laboral amb salaris baixos, produeixen baixes cotitzacions a la 
Seguretat Social. L’alta taxa de temporalitat en les noves contractacions agreuja 
encara més la tendència negativa dels ingressos per cotitzacions.

Vist que algunes mesures polítiques del govern espanyol han contribuït a aquesta 
baixada d’ingressos, com les “tarifes planes” i les “bonificacions” en algunes 
cotitzacions, ja que totes elles han anat a càrrec de la pròpia Seguretat Social, en lloc 
de ser finançades amb una partida pressupostaria específica.

Atès que el govern espanyol va aprovar la llei 23/2013 “Reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones” on s’acordava que les 
pensions podrien incrementar-se un 0,25%. Molt per sota de l’IPC i en contra del que 
diu el propi “Pacto de Toledo”

Atès que l’any 2011 el “Fons de reserva de les pensions” encara comptava amb més 
de 66.000 MEur procedents del superàvit d’anys anteriors. Aquest fons tenia com a 
objectiu assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions amb unes prestacions 
dignes i revalorades d’acord amb l’IPC.

Atès que el “Fons de reserva de les pensions” ha quedat situat per sota dels 15.000 
MEur. I que el dèficit anual de la Seguretat Social per cotitzacions ja supera els 16.000 
MEur.

Vist que el Govern espanyol ha anat buidant de forma sistemàtica i arbitraria el fons de
reserva de les pensions.

Atès que el 51% de les pensions se situa per sota dels 707 euros al mes que marca el 
Salari Mínim Interprofessional i que el 70% se situen per sota dels 1.000 euros al mes.

Atès que en el mes de desembre del 2016 el govern espanyol va vetar una proposta 
de llei dels Grups Parlamentaris en el Congrés dels Diputats de PSOE, Unidos 
Podemos, ERC, PNV i PDECAT perquè les pensions es revaloressin un 1,2% segons 
l’IPC, en lloc del 0,25% que tenia previst.

Vist que les solucions a la falta de sostenibilitat del sistema de pensions són: El 
creixement de l’economia productiva, la reforma de l’actual sistema de pensions i la 
derogació de la reforma laboral que ha provocat la baixada d’ingressos de la Seguretat
Social.

Vist que a curt termini és necessari trobar noves vies de finançament i impedir que el 
govern espanyol disposi arbitràriament dels fons de reserva de les pensions.

El grup Municipal d’ERC proposa al ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet l’adopció dels
següents acords:

1. Instar al Govern espanyol a derogar la reforma laboral per les seves 
repercussions en el mercat laboral i la precarització que genera una 
important reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social.

2. Sol.licitar al Govern espanyol la modificació de la llei 23/2013 “Reguladora 
del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones” 
amb l’objectiu de fixar per llei la revaloració de les pensions segons l’IPC.



3. Traslladar aquests acords al Govern espanyol, al Departament de Treball, 
afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya, Als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Consell de Ciutat, CC.OO de l’Hospitalet, UGT 
de l’Hospitalet, i AEBALL. 
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