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2.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP, EN DEFENSA 

DE LA VIABILITAT DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en 

defensa de la viabilitat del sistema de la Seguretat Social, la 

qual, literalment transcrita, diu el següent: 

 

“El sistema de Seguretat Social com a instrument de protecció de 

les persones en moments d'adversitat exerceix de catalitzador 

del benestar de la ciutadania, de l'economia i de la cohesió 

social. En concret, de les persones i de la cohesió social, ja 

que és un element emancipador que genera seguretat, autonomia i 

capacitat per desenvolupar el seu projecte vital. 

 

I econòmicament, perquè a ningú se li escapa l'important pes 

tant en els ingressos com en la despesa sobre els pressuposts 

generals de l'Estat. Concretament, la despesa és del 42,1%. O, 

quan ens referim al Fons de Reserva o "guardiola de les 

pensions", dotat dels excedents de les cotitzacions, arribant a 

més de 67.000 M € el 2011 i que va ser un gran actiu econòmic. 

 

Des de fa dècades i de forma periòdica, es qüestiona tant la 

solvència com la viabilitat del sistema. Els atacs directes 

alertant de la seva debilitat des de determinats sectors són 

habituals en el dia a dia. Es tracta d'una qüestió que no deixa 

indiferent a ningú. Ni a grans, ni a joves, ni a les persones 

treballadores, especialment a les dones, persones amb 

discapacitat o immigrants. Les pensions preocupen a tota la 

ciutadania. 

 

Cada vegada que s'ha qüestionat el sistema de Seguretat Social, 

reivindiquem de manera rotunda i reiterada que aquest és 

sostenible -a curt, mitjà i llarg termini- si s'adopten les 

mesures adequades que portin al seu equilibri. De fet, aquest va 

ser el compromís de l'actual Govern d’Espanya quan es va 

presentar la seva proposta de reforma per a la sostenibilitat de 

les pensions. I aquest és el camí iniciat per la Llei de 

pressupostos generals de l'Estat per a 2021, així com l'actual 

reforma de pensions -que es troba en tràmit parlamentari- i que 

recull part de les Recomanacions contingudes en l'Informe 

d'Avaluació i Reforma del Pacte de Toledo, així com és fruit del 

diàleg social. 

 

 



 

 

 

El Pacte de Toledo, en les seves Recomanacions aprovades el 

passat 19 de novembre de 2020, orienten el Govern, cap a la 

necessitat de fer sostenible el sistema, alhora que creïble i 

que generi confiança en la ciutadania. I això davant la 

desconfiança assentada en una part de la ciutadania i dels 

agents econòmics sobre la seva viabilitat que sembra incertesa 

en el mateix sistema i que cal eliminar. 

 

I aquesta certesa ha d'assentar-se, entre altres elements, en la 

transparència. En aquest objectiu, es fa necessari que les 

ciutadanes i els ciutadans tinguin coneixement sobre com ha 

funcionat el sistema al llarg de la seva història i, 

especialment, en què s'han destinat els seus recursos. Més d'una 

vegada s'ha fet creure, de manera interessada, que les 

cotitzacions de les persones treballadores s'han destinat a 

finalitats diferents de les que estaven legalment prescrites. 

 

Al llarg dels seus més de 40 anys de sistema de protecció social 

a Espanya, ha esdevingut la columna vertebral del sistema de 

benestar. I per això, davant la incertesa artificialment 

generada, es considera essencial donar una imatge fidel, tal com 

recomana el Pacte de Toledo en la Recomanació 1a relativa a la 

"Consolidació de la separació de fons i restabliment de 

l'equilibri financer", que assenyala: 

 

"(...) La Comissió considera fonamental que la ciutadania tingui 

una imatge fidedigna de la situació de la Seguretat Social a 

partir del coneixement precís del decisiu paper que ha exercit 

en la construcció de les institucions del nostre Estat de 

benestar. Per això, ha d'elaborar un estudi que reflecteixi en 

quina mesura les cotitzacions socials van assumir durant anys el 

pes del finançament d'altres polítiques de l'Estat. A l'efecte 

de quantificar aquesta formidable aportació hem de remetre'ns a 

les dades que ofereix el Tribunal de Comptes en el seu informe 

de fiscalització sobre l'evolució economicofinancera, 

patrimonial i pressupostària del sistema de la Seguretat Social 

a 31 de desembre de 2018 (...)". 

 

Basant-se en el contingut de la Recomanació anterior, cal que 

les institucions treballem amb la finalitat de generar certesa i 

confiança, donant a conèixer com el sistema de la Seguretat 

Social ha estat capaç de construir un ampli mecanisme per donar 

protecció a les persones i ho continuarà fent. 

 

El Ple de la corporació, per unanimitat, acordà: 

 

PRIMER: Defensar per al conjunt de la ciutadania del nostre 

municipi, i en particular a la gent gran i a totes les persones 

que disposen d’una pensió del sistema de Seguretat Social, per 

tal que disposin d’un coneixement exacte, puntual i fidel sobre 

l'evolució econòmica-financera de la Seguretat Social durant les 

seves últimes dècades i la seva situació actual, i viabilitat 

futures. 

 

 



 

 

 

 

SEGON: Sol·licitar al Congrés dels Diputats que insti el Govern 

d’Espanya a fer, el més aviat possible, un estudi, per part de 

la Intervenció General de la Seguretat Social, que sigui 

posteriorment avaluat pel Tribunal de Comptes i enviat a la 

Comissió de Seguiment i Avaluació del Pacte de Toledo, en els 

termes que estableix la Recomanació 1a del Pacte de Toledo. 

 

TERCER: Que l'Ajuntament s'adhereixi a la sol·licitud de COESPE 

i, al seu torn, sol·liciti del  govern d'Espanya, a través del 

Ministeri d'Hisenda, la realització d'una auditoria dels  

Comptes de la Seguretat Social, perquè “la ciutadania tingui una 

imatge fidedigna de la  situació de la Seguretat Social a partir 

del coneixement precís del decisiu paper que ha  exercit en la 

construcció de les institucions del nostre Estat de benestar.” 

Aquesta  auditoria ha de quantificar l'import total de les 

denominades despeses impròpies a  càrrec de les cotitzacions 

socials.  

 

QUART: Que una vegada establerta aquesta quantia, s'habiliti la 

compensació adequada a la Caixa única de la Seguretat Social.   

 

CINQUÈ: Traslladar aquests acords a la Mesa del Congrés dels 

Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats 

municipalistes, i a les associacions de Pensionistes i Gent Gran 

del municipi. 
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