
11.-MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, PDeCAT-
DEMÒCRATES, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC PER A LA CREACIÓ D’UNA OFICINA

D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL PENSIONISTA

Atès que els  fonaments  del  sistema de pensions  van quedar  establerts  el  1995 amb l’aprovació  dels

anomenats pactes de Toledo.

Atès que aquest  acord  acceptava  el  dogma  neoliberal,  que  planteja  la  impossibilitat  de  sostenir  les

pensions a mig termini, malgrat  no existir-ne cap evidència fàctica.

Atès  que l’arquitectura  de  la  Seguretat  Social  es  va  dissenyar  desconnectada  de  les  polítiques

econòmiques del govern, és a dir, aïllada de les polítiques impositives i laborals dels successius governs.
Però sobretot es va imposar que només els treballadors paguessin les pensions amb les seves cotitzacions,
dins d’un marc d’equilibri financer, deixant de banda qualsevol lògica de solidaritat tant intergeneracional
com amb les persones a l’atur forçós.

Atès que la precarietat laboral i les retallades de salaris han generat el dèficit a la Seguretat social; amb

l’aprofundiment en la descapitalització del sistema, les retallades i la precarietat han minvat els ingressos.
Però el més greu ha estat el regal als empresaris en forma de «bonificacions» de les cotitzacions de la SS. És
a dir, progressivament s’ha anat reduint la part del salari diferit de la gent treballadora, (aquell que no reben a
la nòmina perquè va directe a la caixa de la Seguretat Social) destinada a pagar les pensions. Per tant el
dèficit del sistema de pensions no ha estat generat perquè hi hagi molta gent pensionista, sinó perquè des dels
successius govern de l’Estat, s’han anat reduint les fons de finançament.

Atès que l’empobriment i la precarització de la vida dels pensionistes i el propi perill en el què està el

sistema de pensions ha generat una organització arreu i un alçament per a denunciar que les pensions no
només  són  sostenibles,  sinó  un  dret  de  tota  persona  quan  arriba  a  l’edat  madura,  o  quan  es  troba  en
determinades situacions vitals (incapacitat, viudetat, etc.).

Atès que el col·lectiu de pensionistes està rebent una estocada als seus drets, que són els drets de tots, fet

que els situa, encara més en una situació de vulnerabilitat i essent un col·lectiu al que parar especial atenció
de les polítiques públiques.

Atès que el col·lectiu pensionista a Sant Cugat abasta unes 12.000 persones  el que significa un 13% de la

població.

Atès que l’alt preu dels habitatges i del cost de la vida de Sant Cugat, multiplica l’eventual precarietat en

què es troben molts pensionistes en aquest moment de la seva vida.

Atès que això, els fa ésser usuaris de diversos serveis que ofereixen les administracions per pal·liar el cop

de la pèrdua adquisitiva.

Atès que l’ajuntament  de  Sant  Cugat  té  un  catàleg  de  serveis  amplis  adreçats  a  la  gent  gran  i  als

pensionistes, però que és possible que no arribi a tota la població de forma general.

Atès que no es pot obviar la bretxa digital que existeix i que pot arribar a aïllar sectors importants d’entre

la  gent  gran  i  que  l’administració  i  la  societat  de  forma  general  camina  cada  cop  més  de  pressa  a  la
digitalització de la informació i també dels tràmits.



PER TOT L’ANTERIOR, EL PLE DE SANT CUGAT ACORDA:

ACORD 1. Crear l’oficina d’atenció al pensionista. Un espai de referència on les persones puguin fer

gestions i es presti un servei integral per tal de resoldre consultes entorn totes les qüestions que els afecten:
Residències  públiques,  ajuts  al  lloguer,  informació sobre el  SAD, transport  i  assessoria  jurídica d’altres
àmbits, com tràmits de decés, últimes voluntats.

ACORD 2. Acompanyar l’acord de la dotació pressupostària necessària.

ACORD 3. Traslladar l’acord als col·lectius de gent gran i pensionistes; Taula de la Gent Gran, Delta Gent

Activa, Joves Jubilats, Assemblea Pensionista, Amics de la Gent Gran

Sant Cugat del Vallès, 12 de juny del 2018


