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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1427099 N63BF-OE6OP-AS9YS B2E57BBAD127D591ACC0CDDAD4D7C73AF9933F8F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 d'abril de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 4 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 abstencions del grup municipal C's, 3
abstencions del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a favor del
grup municipal d'ICV-EUiA) l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS PER
CERDANYOLA I ICV-EUiA EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

Atès que al juny de 2017 la Comissió Europea (CE) va trametre al Parlament Europeu (PE)
una proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un producte paneuropeu
de pensions individuals (PEPP). De la proposta es dedueix que:
1- El PEPP té com a primer objectiu la creació d’un mercat de capitals europeu dins el
“Pla d’acció de la Comissió per a la creació d’un mercat de capitals de setembre de
2015”. La proposta de la CE afirma que “Un mercat de pensions europeu de tercer
pilar més gran impulsaria també l’aportació de fons impulsaria també l’aportació de
fons d’inversors institucionals”. El PEPP no és, per tant un instrument de protecció
social, sinó un mecanisme d’acumulació de capitals.
2- CE renuncia a l’objectiu que les pensions públiques siguin suficients, “l’Informe
sobre l’adequació de les pensions de 2015 va concloure que l’augment dels estalvis
addicionals ... destinats a la jubilació podria ... mitigar les repercusions d’unes
pensions més baixes dels règims públics en alguns Estats membres ... les pensions
complementàries podrien tenir un paper clau en els ingressos per jubilació, en
particular quan les pensions públiques puguin ser inadequades”.
3- Per promoure la subscripció del PEPP la CE exigeix que s’estableixin als Estats
membres desgravacions fiscals, “per tal d’animar els estats membres a concedir una
desgravació fiscal als PEPP, la Comissió ha adoptat, juntament amb la present
proposta, una recomanació sobre el tractament fiscal dels productes de pensions
individuals, inclòs el producte paneuropeu de pensions individuals”. Les
desgravacions fiscals per les aportacions als plans de pensions individuals són molt
regressives. Les treballadores i treballadors amb salaris baixos no poden destinar cap
quantitat a plans de pensions i per tant no desgraven. Són els perceptors d’alts salaris i
rendes del capital els que poden fer grans aportacions i desgravar.
4- El PEPP obre un enorme espai per a la valorització del capital financer. El valor de
mercat de les pensions individuals és de 0,7 bilions d’euros. La CE calcula que, sense
la introducció del PEPP, augmentarà fins a 1,4 bilions el 2030 i, d’introduïr-se el
PEPP, fins a 2,1 bilions. El seu principal objectiu no és garantir unes pensions dignes
per a les treballadores i treballadors en edat de la jubilació, sinó com la proposta
repeteix una i altra vegada, “obtenir més capital i canalitzar-lo cap a inversions
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europees a llarg termini en l’economia real”. No obstant això, hauria de ser el sector
públic, a través d’un pressupost europeu molt més gran que l’actual, el responsable de
decidir i executar les inversions necessàries per a l’economia i la societat europees,
per exemple, per a la transició a un sistema energètic descarbonitzat.
5- La Comissió Europea (CE) emmarca el PEPP en la promoció de la innovació
financera, “promoure un entorn que estimuli la innovació en el sector de productes
financers ... la qual cosa pot contribuir al seu torn a la prestació de pensions
adequades, segures i sostenibles”. Hem de recordar que la innovació financera va estar
en l’origen de la crisi financera que va explotar amb violència el 2007 provocant en
les economies dels països capitalistes desenvolupats la major crisi econòmica i social
des de la Segona Guerra Mundial. A més, la innovació financera no garantirà pensions
segures, sinó que contribuirà a l’acumulació de capitals a la recerca de valoració i de
la inestabilitat financera que es va desencadenar a partir dels processos de
financiarització de l’economia capitalista mundial. El despropòsit i la irresponsabilitat
arriba al màxim quan la CE suggereix la inversió en “instruments derivats” d’altíssim
risc i que contribueixen a incrementar de manera exponencial la probabilitat i gravetat
de les crisis financeres.
6- La CE explica que el PEPP permetrà “garantir que els consumidors siguin plenament
conscients dels elements clau del producte”. La rendibiltiat, o la mana de rendibilitat,
dels productes financers és essencialment incerta. Cal recordar que en l’origen de la
crisi de 2007 hi ha la creació i venda de productes financers complexos construïts
sobre hipoteques subprime. Les tres grans agències de qualificació, Standard &
Poor’s, Moody i Fitch, els havien adjudicat a aquests productes la qualificació s’AAA,
màxima solvència, setmanes abans que el seu valor es reduís a cero. Alan Greenspan,
president llavors de la Reserva Federal i màxim gurú de les finances mundials, va
reconèixer “encara que era conscient que moltes d’aquestes pràctiques estaven tenint
lloc, no tenia ni idea del significatives que havien arribat a ser fins massa tard”. Amb
aquests antecedents pretendre que les treballadores i treballadors “siguin plenament
conscients dels elements clau del producte” i dels riscos que corren només pot ser
incompetència o cinisme.
7- La CE enumera els promotors del PEPP, “bancs, companyies d’assegurances, gestors
d’actius, fons de pensions d’ocupació, empreses d’inversió”. D’aprovar pel PE el
PEPP, es produirà un desviament de possibles cotitzacions socials que podrien
augmentar els ingressos dels sistemes públics de pensions a empreses privades que
obtindran importants beneficis.
El Ple ACORDA
Primer.- DIRIGIR-SE a la Comissió Europea per què retirin la proposta del PEPP.
Segon.- DIRIGIR-SE al govern espanyol per què proposi i recolci la retirada d’aquesta
proposta al Consell Europeu.
Tercer.- DIRIGIR-SE als grups parlamentaris perquè rebutgin aquesta proposta de regulació
quan surti a debat.
Quart.- DIRIGIR-SE al govern espanyol i als grups parlamentaris de la Comissió Europea
per a demanar que estudiï les mesures necessàries per a què els sistemes públics garanteixin
unes pensions dignes i suficients.
Cinquè.- DIRIGIR-SE al govern espanyol i als grups parlamentaris de la Comissió Europea
per què promogui l’eliminació de les desgravacions fiscals de les aportacions als fons de
pensions privats. "
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

