Secretaria General

8 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2736
Moció que presenta el grup municipal de PSC, de rebuig a l'avantprojecte de llei de
reforma del sistema de pensions presentat pel govern central.
Atès que el passat 13 de setembre, el govern central va aprovar l’avantprojecte de Llei
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de
la Seguretat Social. Una reforma que suposarà una reducció de les expectatives de pensió dels
futurs pensionistes, però que a més, per primera vegada, afectarà també als actuals
pensionistes, que veuran com perden poder adquisitiu.
Atès que la proposta del PP, al marge del Pacte de Toledo, preveu que les pensions pugin
sempre com a mínim un 0.25% a l’any, en comptes d’apujar-les segons la desviació anual de
l’IPC, com figura a la normativa actual, fet que suposa una important pèrdua de poder
adquisitiu.
És a dir, estan proposant baixar totes les pensions: les que ja es cobren, perquè la fórmula de
revalorització que contempla la reforma suposa una pèrdua real de poder adquisitiu de totes les
pensions, any rere any, i les futures, perquè les fórmules que s’estableixin faran més difícil
accedir a una pensió i la seva quantia serà menor que les actuals.
Atès que la pensió mitjana actual, amb prou feines és de 800 euros mensuals, i molts
pensionistes reben pensions molt per sota d’aquesta quantitat: més del 50% no sobrepassen
els 700 euros i el 25% de les pensions contributives i la totalitat de les no contributives, estan
per sota del límit de la pobresa.
Atès que la Llei de la dependència, una altra mesura de protecció que incidia directament en el
col·lectiu de la gent gran, ha estat retallada i paralitzada. Així, segons la Asociación de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, hi ha 116 beneficiaris menys cada dia de l’últim
mes al sistema de dependència a Espanya, i a Catalunya tenim 32.550 persones en llista
d’espera, ja sigui esperant cobrar la prestació a la que tenen dret o esperant a ser valorades.
Atès el repagament farmacèutic, el fet que s’hagi deixat fora del sistema públic de salut 425
medicaments que des d’ara els pacients han de pagar íntegrament, el nou repagament per
farmàcia hospitalària per malalts crònics, la pujada de l’IVA que ha suposat un encariment d’un
7% en la cistella de la compra, les retallades en serveis socials, i l’increment de les despeses
bàsiques de llum, gas, aigua i transport, estan fent que la gent gran sigui un dels col·lectius
més castigats per les darreres mesures del Govern.
Atès que cap situació de crisi financera i econòmica ha de posar en tela de judici el progrés
d’aquests anys de lluita i fites aconseguides a nivell legislatiu i social, cal que diem prou a
aquest atac injustificat a un sector de la població que ha dedicat la seva vida a treballar, a
defensar i construir un sistema de protecció social des de la llibertat i la igualtat d’oportunitats.
Unes generacions que ara, estan assumint la gran responsabilitat de tirar endavant les seves
famílies en un moment en què clarament hauria de ser la seva etapa de gaudi i autorealització.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar l’Avantprojecte de Llei de Reforma del Sistema de Pensions presentat pel
Govern Central, que injustificadament pretén rebaixar el poder adquisitiu de les persones
pensionistes actuals i futures.
Segon.- Manifestar que, davant les taxes d’atur actuals de desocupació i l’envelliment de la
població, la vigència de la reforma pactada de la llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització,
adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, garanteix la sostenibilitat del
sistema, i que el Fons de Reserva de la Seguretat Social amb el que compta el Sistema Públic
de Pensions Espanyol pot fer front a situacions socioeconòmiques com la que estem travessant
actualment
Tercer.- Reafirmar què qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha de tenir el
consens dels interlocutors socials i el conjunt de les forces polítiques en el marc del Pacte de
Toledo.
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Quart. - Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, a tots els grups
parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2737
moció que presenta el grup municipal PSC, de rebuig als pressupostos generals de
l'estat pel 2014
Atès que el passat dia 30 de setembre de 2013 es va registrar al Congrés dels Diputats el
projecte de llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014.
Atès que aquests pressupostos aprofundeixen encara més en les retallades, en el
desmantellament de les polítiques socials i en la pèrdua de renda de treballadors i
pensionistes. Són uns pressupostos que només serveixen per repartir més pobresa i
desigualtat, però no per sortir de la crisi ni per crear ocupació.
Atès que aquests pressupostos consoliden una autèntica discriminació cap a Catalunya,
situant-la com el territori de l’Estat espanyol que pateix una major reducció de la inversió.
Mentre la inversió global de l’Estat disminueix només un 8%, la disminució de la inversió a
Catalunya cau un 25% i afecta de manera molt especial a les inversions en obra pública.
Aquests pressupostos comporten l’abandonament d’algunes infraestructures que són
fonamentals per a la millora de la competitivitat de les empreses catalanes com per exemple
els accessos ferroviaris a l’aeroport de Barcelona, el desdoblament de la N-II o el Quart
Cinturó.
Atès que aquests pressupostos ofeguen les comunitats autònomes ja que les obliga a fer un
inacceptable esforç d’austeritat que posa en risc les polítiques socials: són les autonomies les
que presten les principals polítiques públiques com ara la sanitat, l’educació o l’atenció a les
persones. Una vegada més l’Estat actua amb deslleialtat institucional i s’atribueix a ell mateix
tot el marge de dèficit: mentre les comunitats autònomes es veuran obligades a reduir el seu
dèficit en un 23% l’any 2014, l’administració central de l’Estat només l’haurà de reduir en un
2,6%, nou vegades menys.
Atès que als pressupostos per 2014 s’aprofundeix en la pèrdua de rendes de la major part de la
població: congelació del Salari Mínim Interprofessional (és la segona vegada que ho fa aquest
Govern i la primera que ho fa un Govern en democràcia, fins a 2012, el SMI sempre havia
pujat); congelació, un any més, del sou dels empleats públics; devaluació de les pensions, amb
una pujada del 0,25% i manteniment de les polítiques que estimulen la baixada de salaris.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014
presentat pel Govern de l’Estat.
Segon.- Demanar al govern espanyol que retiri el seu projecte i el refaci, donat que aquests
pressupostos, són injusts socialment i ineficaços econòmicament.
Tercer.- Demanar tanmateix al govern espanyol que modifiqui el projecte de llei per tal que, tal i
com queda recollit a la disposició addicional de l’Estatut d’autonomia, l’Estat inverteixi a
Catalunya un volum de recursos equivalent al pes que té l’economia catalana en relació al
conjunt de l’Estat; així com que també es produeixi un repartiment del marge de dèficit d’un terç
per a les Comunitats autònomes i d’un 14% per a les Corporacions locals, tenint en compte la
seva despesa del total de l’Estat.
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Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats, al
Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2738
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, de rebuig a la reforma de les pensions
del govern de l'estat.
Atès que el passat 13 de setembre el govern va aprovar l'Avantprojecte de Llei reguladora del
Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat
Social. Els efectes d'aquesta reforma seran una reducció significativa de les expectatives de
pensió dels futurs pensionistes i la pèrdua de poder adquisitiu per als actuals pensionistes.
Aquesta és la primera vegada que una reforma del sistema de seguretat social afectarà no
només a les futures persones beneficiàries de les pensions sinó també als actuals
pensionistes.
Atès que el disseny del factor de sostenibilitat proposat pretén lligar l'evolució de les pensions a
criteris demogràfics, sense contemplar altres millores en l'equilibri financer del sistema. Amb
l'objectiu d'ocultar els efectes reals de la seva reforma, el govern espanyol insisteix a explicar
que les pensions pujaran sempre com a mínim un 0,25 per 100. No explica que aquest
increment suposa una important pèrdua de poder adquisitiu i, per tant, el conseqüent
empobriment de les persones majors.
Atès que el factor d'equitat intergeneracional, que completa la proposta de reforma, i que
entraria en vigor l'any 2019, es basa en la previsió del creixement de l'esperança de vida, a
partir dels 67 anys, aplicant-se una fórmula que disminuirà la pensió inicial cada cinc anys.
Atès que la pensió mitjana actual amb prou feines aconsegueix els 800 euros mensuals i milers
de pensionistes estan molt per sota d'aquesta quantitat. Més del cinquanta per cent no
sobrepassa els 700 euros i el 25 % de les pensions contributives –així com el total de les no
contributives– estan per sota del límit de la pobresa.
Atès que les despeses bàsiques de la llum, el gas, l'aigua, el transport i la cistella de la compra,
al que cal sumar el copagament sanitari, incideix especialment en els pensionistes, devaluant
encara més el seu minvat poder adquisitiu. La reforma que proposa el govern agreujaria
notablement aquesta situació, fins a condemnar a la misèria a una bona part de les i els
pensionistes.
Atès que el Govern justifica la seva reforma, no com a conseqüència de la crisi actual, sinó
basant-se en la inviabilitat del sistema a causa del suposat augment de la població jubilada, al
pretès creixement de l'esperança de vida, al descens de la població activa i a la baixada
contínua de la natalitat.
Atès que no obstant això, el dèficit actual de la Seguretat Social no obeeix a aquestes causes
sinó a la recessió econòmica actual que ha provocat l'augment de l'atur i les retallades dels
salaris, així com a les exempcions empresarials en matèria de cotització.
Atès que la política econòmica del Govern és la responsable de l'augment de l'atur i de les
reduccions salarials, per la reforma laboral i la pèrdua d'ocupació pública. Tot això en honor de
la privatització dels serveis i de l'estalvi de la despesa per destinar-ho al pagament del deute
contret per salvar als bancs i a les grans empreses.
Atès que en cas de dur-se a terme aquest projecte de reforma, les pensions adquiririen un
caràcter benèfic en lloc de dret adquirit, mitjançant el pagament de les cotitzacions durant la
vida laboral per tald e promoure els plans privats de pensions per a la minoria que pugui pagarlos. Cal tenir en compte que l’estat espanyol continua per sota de la mitjana de la UE en
despesa de pensions. Segons les dades comparables més recents a nivell comunitari, l’any
2009, Espanya gasta un 29% menys en pensions que la mitjana de la UE27. La despesa està
situada de manera estable entorn del 10% del PIB, sent la mitjana de la UE de més del 13%,
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xifra que superen països com Itàlia, Àustria, França, Itàlia, Portugal, Grècia, els països nòrdics i
Alemanya.
Atès que el govern, no ha valorat ni contemplat en les bases les alternatives a curt i llarg
termini, factibles i amb gran suport entre els tècnics coneixedors del sistema de seguretat
social. I no ha procedit al debat necessari en una qüestió tan rellevant pel present i futur pel
conjunt de la ciutadania.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Badalona a l'Avantprojecte de Llei reguladora
del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat
Social aprovat pel Govern de l’Estat.
SEGON - Instar al Govern de l’Estat espanyol a paralitzar qualsevol intent de reforma de
l’actual sistema públic de pensions que comporti retallades del poder adquisitiu dels
pensionistes tant en el present com en el futur.
TERCER - Sol·licitar l'obertura d'un debat públic, transparent i plural sobre el futur de les
pensions perquè aquestes no es financin exclusivament per la Seguretat Social, i diversifiqui el
seu finançament amb els Pressupostos Generals de l'Estat.
QUART- Reclamar amb tota fermesa una altra política econòmica que tingui com a base la
potenciació de l'ocupació, la productivitat, la participació dels salaris en els ingressos totals,
l'eradicació de l'economia submergida, la reforma del sistema fiscal i la potenciació de la lluita
contra el frau fiscal.
CINQUÈ - Instar al Govern que es mantingui, ara i en el futur, el poder adquisitiu de les
pensions d'acord amb l'IPC.
SISÈ - Posar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat espanyol, a tots els grups
parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2739
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, pel dia internacional contra la
violència masclista.
Un any més, aquest dia es converteix en un dia de denúncia de la violència contra les dones, la
violència sexista i masclista, que no té treva.
També hem de denunciar aquest dia la violència institucional que s'exerceix contra les dones a
través de mesures que incideixen directament en les seves vides: la reforma regressiva de les
normes laborals i de la llei d’avortament. Si en moltes parts del món les dones es troben en una
situació insostenible de negació de drets, que les oculta, les empobreix i que les situa en
continu risc, fins i tot institucionalitzat, de violència extrema, d’explotació sexual, d’agressions,
violacions, assassinats i execucions, al nostre país, la deriva conservadora i patriarcal cap a
posicions polítiques de modificació regressiva de la Llei d’Avortament, d’imposició de la
corresponsabilitat irreal en les obligacions familiars, de retallades en recursos de protecció
social i en programes d'igualtat, etc….segueix posant de manifest més encara, que la lluita per
la igualtat entre dones i homes , és la lluita contra la violència de gènere.
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, torna a estar marcat a les
nostres agendes per recordar, condemnar i denunciar les violències a què quotidianament
estem sotmeses les dones, d’aquí i d’arreu del món.
Les violències masclistes continuen colpejant durament les vides de moltes dones perpetuantse una xacra que lesiona el dret a viure sense violència. Les societatspatriarcals arrelen els
seus valors en la desigualtat i la discriminació. La cultura masclista alimenta la reproducció de
les relacions de poder i dominació per perpetuar el control i la submissió vers les dones.
L’assassinat, l’agressió, la intimidació, la coacció a les dones, expressen les múltiples formes
de violència masclista, des de les més subtils manipulacions psicològiques o estigmatitzacions
sexistes, fins a les agressions sexuals i el feminicidi.
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La llarga lluita contra la violència masclista ens ha permès dotar-nos de lleis, de recursos i
instruments, de millores en l’atenció i l’abordatge professional. Però la manca alarmant de
recursos i els desequilibris territorials ho converteixen en eines insuficients i ineficaces. Més
enllà de l’actitud política reactiva, el camí cap a l’eradicació de la violència masclista, passa
principalment per la prevenció.
Tanmateix, la prevenció és avui en l’oblit institucional, a excepció d’alguns ajuntaments
proactius i conscients del risc social d’abaixar la guàrdia. Són claus les polítiques que posin al
centre l’educació sexual i afectiva, la lluita contra el sexisme i la intervenció comunitària, en
l’àmbit institucional, en els mitjans de comunicació i en la publicitat. Cap agressió a la dignitat
d’una dona pot restar tolerada per la societat. Cal un compromís social ferm per evitar,
censurar i condemnar les múltiples manifestacions sexistes. Fets com els que es produeixen
any rere any a festes multitudinàries o els anuncis que fan apologia del masclisme, no haurien
de tenir cabuda a la nostra societat. Una societat que aquest any ha de lamentar 44 feminicidis.
Així com la permissivitat social empara el sexisme, la invisibilitat de les violències masclistes
impedeix prendre consciència de l’abast del fenomen. Es constata aquesta invisibilitat en el cas
de la violència sexual, on organitzacions d’atenció a dones que han patit violència sexual xifren
en un 20% els casos que surten a la llum a través de la denúncia. L’Instituto de la Mujer, fins
l’any que va oferir dades (2009) xifrava les agressions sexuals en 6.562 a l’any, 1.304 de les
quals, violacions. A l’estat espanyol cada 80 minuts es produeix una agressió sexual que afecta
nenes i nens, adolescents, dones adultes i grans. Les xifres que coneixem són, tan sols, la
punta d’un gran iceberg.
La invisibilitat que defineix el fenomen queda recollida a l’enquesta sobre violència del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del 2010, en la qual constava que el
2.9% de dones havien estat víctimes d’una agressió sexual. El percentatge de les agressions
sexuals no denunciades oscil·la entre el 50% i el 75%, segons les fonts.
Els delictes sexuals són fruit del desig d’exercir el poder, la dominació, el control sobre una
persona. Cal avançar en les mesures per eradicar l’arrel de la violència sexual, ja siguin
denunciades o invisibilitzades, condemnades per la seva brutalitat o socialment tolerades, si
són menys explícites.
La deriva conservadora i la patriarcal van de la mà amb els governs neoliberals; els governs de
les reformes regressives en matèria de drets sexuals i reproductius, regressives en matèria de
drets laborals i de protecció social, regressives en educació i sanitat públiques i en serveis
socials –serveis públics que, en definitiva, s’encarreguen de les necessitats de cures que tenim
totes les persones al llarg de la vida–. I governs regressius, coherentment amb la seva lògica
patriarcal, davant el camí pendent de les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen violència
masclista, a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna d’aquestes violències que
atempten contra les dones, contra la seva llibertat, seguretat i tots els seus drets.
Segon.- Instar els poders públics, a l’àmbit polític i institucional, a lluitar contra la violència
masclista i a posar a disposició els recursos públics necessaris per a prevenir i actuar sobre les
causes estructurals d’aquesta xacra. Continuar desplegant, invertir i deslliurar de les retallades
de la inversió pública les polítiques d’equitat entre dones i homes, els serveis d’atenció a les
dones i la formació especialitzada en perspectiva de gènere als i les professionals dels diversos
sectors de l’àmbit públic, com seguretat i justícia, educació, comunicació, acció social i salut.
Tercer.- Instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració pública, de manera
efectiva, a les xarxes d’atenció i prevenció a tots els tipus de violència masclista existents en
l’àmbit social, jurídic i de salut, tant d’iniciativa pública com d’entitats socials.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
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AP-2013/2741
Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i IIniciativa
Verds-Esquerra Unida i Alternativa de suport al manifest del Pacte local pel dret a decidir
a Badalona.
Que Catalunya, com a nació, té dret a decidir lliurement el seu destí.
Que la voluntat d’autogovern del poble català s’ha expressat de forma constant al llarg del
temps i Badalona, com a tercera ciutat de Catalunya, ha estat part activa en aquesta expressió.
La lluita per les llibertats sota la dictadura franquista, la defensa del català, l’Assemblea de
Catalunya, el restabliment de les institucions, van ser referents, en el seu moment, d’aquesta
voluntat, com ho són avui les mobilitzacions de la societat civil a favor del Dret a Decidir.
Que seria desitjable que s’establís un diàleg amb les institucions de l’Estat per tal de trobar les
condicions per a l’exercici del Dret a Decidir.
Que, tanmateix, el Dret a Decidir és un exercici plenament democràtic, que s’obre a tota la
ciutadania i que respecta les diferents resolucions aprovades en aquest sentit pel Parlament de
Catalunya. Un dret que només pot exercir-se des del respecte als principis de radicalitat
democràtica, participació i transparència.
Que l’exercici del Dret a Decidir ha de ser també una manifestació del compromís del poble
català amb la cultura, personal i col·lectiva, amb l’educació i especialment amb la defensa de la
llengua catalana, que s’estén i crea lligams amb els territoris amb els quals la compartim.
Que Badalona, la nostra ciutat, és el paradigma dels reptes de futur que afronta el país. Reptes
com el diàleg, el respecte o la construcció d’una societat on les diferents sensibilitats sempre hi
tinguin cabuda si s’expressen democràticament. Una ciutat que històricament ha fet de
l’acollida i de la cohesió un dels seus principals actius i que en el respecte a les diverses
aportacions culturals i al pluralisme lingüístic ha fonamentat un model de societat inclusiva que
volem preservar.
Que la determinació que ha donat força i projecció a la nostra ciutat al llarg de la història,
sempre ha vingut de la mà del treball en comú, de la participació de la gent, individualment o
col·lectiva, en la definició d’objectius i en l’esforç per assolir-los. L’exercici del Dret a Decidir és
coherent amb aquesta tradició i amb la voluntat, que expressem, de fer compatible la
representativitat democràtica dels ciutadans electes, a les institucions, amb la participació
directa de la ciutadania en el moment de prendre decisions rellevants pel futur del nostre país.
Que l’exercici del Dret a Decidir suposa també la intervenció activa en el desenvolupament
democràtic de la integració i la construcció europea, i la defensa de la solidaritat com a valor
universal.
És per aquests motius que proposem l’adopció dels següents:
ACORDS
1.- Impulsar des de Badalona el necessari exercici del Dret a Decidir, un dret que compartim
com a catalans i catalanes, independentment d’on hàgim nascut, de la llengua que parlem o del
barri on visquem.
2.- Treballar des de Badalona per garantir la cohesió social del país vinculant el Dret a Decidir
amb la millora de la qualitat de vida, individual i col·lectiva, dels badalonins i badalonines i
essent exigents a no deslligar-lo de la qualitat democràtica, dels drets socials, de la solidaritat,
de l’educació, de la cultura, de l’equilibri territorial i la sostenibilitat i de l’emprenedoria i la
responsabilitat empresarial.
3.-Coordinar les accions a dur a terme que, des de l’àmbit d’actuació de cada entitat i
organització signant del Pacte Local pel Dret a Decidir, promoguin la conscienciació ciutadana i
la pedagogia per reclamar el Dret a Decidir.
4.- Basar les accions que es duguin a terme en aquest camí cap a l’exercici del Dret a Decidir
en el civisme, el diàleg, el respecte al pluralisme democràtic, ideològic, religiós i el rebuig a
qualsevol tipus de discriminació contrària a la llibertat.
5.- Acompanyar el procés cap a l’exercici del Dret a Decidir dels màxims acords per garantir els
drets socials (habitatge, treball, salut, educació) i democràtics dels nostres conciutadans.
6.- Aportar al país l’experiència i l’exemple que Badalona representa com a ciutat integradora,
com a punt de trobada, on la diversitat ha trobat sempre el camp per expressar-se, des del
respecte a l’altre i des de la voluntat d’entesa i amb la principal inquietud de fer de la catalana,
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una societat de qualitat en tots els sentits.
7.- Traslladar els següents acords a totes les entitats de Badalona.
Tanmateix, l’ Ajuntament Ple decidirà allò que estimi més adient.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
13 Precs i preguntes.
________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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