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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número:  M2412022000025 Per al manteniment del poder adquisitiu 
del sistema de pensions. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts 
x Sant Vicenç, per al manteniment del poder adquisitiu del sistema de pensions.

El  proper  dia  15  d’octubre  hi  ha  una  crida  a  la  mobilització  per  part  de  les 
persones pensionistes de diferents CCAA reclamant el manteniment del seu nivell 
adquisitiu i que es convoquen a Madrid per a manifestar-se i entregar signatures 
al  Congrés dels  Diputats  per  exigir  la  revalorització  de les pensions exigint  la 
revalorització de les pensions respecte a l’increment de l’IPC acumulat anual i una 
pensió mínima del 60% del salari mig.

Des de mitjans de 2021 la inflació s’ha accelerat tant a l’estat espanyol com a 
l’Eurozona. lligada al preu de l'energia i del productes alimentaris, la negociació 
col·lectiva en tots els seus processos, no ha contribuït a la pujada de la inflació 
sinó que es correspon a mantenir a l’alça els marges dels beneficis empresarials. 

És imprescindible garantir el poder adquisitiu de les Pensions i de les persones 
amb menys recursos. Estem davant uns moments on l’element bàsic de la cistella 
de la compra com són els aliments han patit un augment desorbitat per l’impacte 
del  productes  energètics  com  el  gas,  l'electricitat  i  els  carburants  que 
arrosseguem.

Si contemplem els pacte de Toledo sobre les pensions són acords d'interpretació i 
no d’aplicació en funció de les dades de l’economia. Per això s’interpreta l’IPC en 
diferents  modalitats,.  La  interpretació  que  considerem  més  justa  és  la  de 
l’exemple de la barra de pa que el juliol valia 1 € i a l’agost la mateixa barra de pa 
ja valia 1,20€. Un increment del 20% en un producte bàsic com és el pa és un 
exemple clar que demostra que els nostres diners cada cop valen menys. 

Seguim amb més del 60% de pensionistes per sota dels 1000€ mensuals i més de 
la meitat  amb menys de 700€, sovint al  llindar de la pobresa o en la pobresa 
directament segons la Carta Social Europea. 

Amb la pujada actual de les pensions, irònicament, els pensionistes són encara 
més pobres. En canvi hem hagut d'assistir a la desaparició de més de 60.000 
milions de l’anomenada “guardiola” de la caixa de les pensions per pagar la crisi 
dels bancs en lloc de fer servir aquests diners per pujar les pensions mínimes.
 
Cal estar atents als esdeveniments futurs atès que hi ha una gran campanya dels 
poders  econòmics  i  dels  mal  anomenats  “experts”  que  propugnen  que  la 
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revaloració de les pensions prenen la mitjana de l’IPC de novembre de 2021 a 
novembre  del  2022  -  i  que  estan  establerts  en  els  pactes  de  Toledo-  no  es 
compleixin amb el pretext de la elevada inflació pel conflicte a Ucraïna.

Ens solidaritzem amb totes les persones pensionistes per a que puguin tenir unes 
pensions dignes en funció de les apujades anuals de l’IPC anual acumulat, és a 
dir per l’IPC real. Unes pensions mínimes de 1084 € (Carta Social de la UE ) .

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.  Donar  suport  a  les  reivindicacions  i  accions  de  mobilització  de  les 
persones pensionistes reclamant el manteniment del seu nivell adquisitiu.
 
SEGON. Reclamar al Govern de l’Estat la revalorització de les pensions en funció 
de l'IPC acumulat i l'increment de les pensions més baixes. 

TERCER. Donar trasllat a les entitats i associacions veïnals de Sant Vicenç.

QUART.  Donar  trasllat  d’aquests  acords  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al 
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya.

Sant Vicenç dels Horts, a data de signatura electrònica 
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