
MOCIÓ PER DECLARAR LA IL·LEGITIMITAT D'UNA PART DEL DEUTE DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Atès que els grups Parlamentaris del Congrés de Diputats de PSOE i PP van presentar conjuntament una
proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 2011 en lectura única i deixant només de termini
per  presentar  esmenes  fins  a  les  14h  del  dia  1  de  setembre,  que  va  consagrar  l'obligatorietat  del
pagament del deute de les institucions per sobre de qualsevol política pública per garantir el benestar de
la ciutadania.

Atès que, el deute públic representa avui un dels principals problemes de les institucions públiques i
que aquest problema afecta quotidianament a la vida de la ciutadania i als serveis públics per culpa de
l'obligatorietat per part de les institucions de fer front prioritàriament al deute per damunt dels serveis
públics i el manteniment de les estructures de solidaritat i benestar.

Atès  que  a  Manresa  el  compliment  de  l'obligatorietat  del  pagament  del  dèficit,  consagrat
constitucionalment  pel  bipartidisme  espanyol  impulsor  de  l’austericidi,  està  comportant  patiment  a  la
ciutadania en forma de manca de partides suficients per ajudar aquells que pateixen la crisi, i insuficiència
de programes i de recursos municipals per fer front a la pobresa present a la nostra ciutat.

Atès que una part de l’increment de deute es deu al Pla de Pagament de Proveïdors 2012 impulsat pel
Ministeri d’Economia i d’Hisenda, un pla que, com la CUP Manresa ja va denunciar en el seu dia al Ple
municipal, segueix beneficiant els interessos privats, ja que el govern central va donar diners públics a
la  banca  privada,  i  aquesta  els  ha  cedit  després  a  les  administracions  públiques  cobrant  elevats
interessos de prop del 6% per uns diners públics als quals la banca privada ha accedit a un interes
inferior a l’1%. 

Atès que, en el cas de Manresa, el Pla de Pagament de Proveïdors 2012 va representar un préstec de
7.242.495,55€ públics que, en lloc d’haver estat prestats directament a l’Ajuntament, han estat venuts a
través de la  banca privada.  En un càlcul  aproximat,  aquesta xifra  pot  representar uns interessos al
voltant dels 3.000.000 d'euros que haurà de pagar l'ajuntament, i per tant la ciutadania, de Manresa.

Atès  que  la  reestructuració  del  deute  i  les  quitances  són  pràctiques  reconegudes  en  la  legislació
internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat possibles en el passat, tant a
Europa com a  països en  vies  de  desenvolupament,  i  que  aquesta cancel·lació es  relaciona amb un
alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la població.

Atès que tot i que no està reconegut pel dret internacional sí que Nacions Unides recomana que les
legislacions nacionals contemplin les  causes d'il·legitimitat  del deute i  els casos recents  del  govern
Noruec i Equatorià ens demostren que els poders públics poden fonamentar-se en aquesta il·legitimitat
per negociar o anular part del seu deute contret.



Atès que per part dels moviments socials, juristes i diversos organismes internacionals, està consensuat
reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’utilitzar mecanismes polítics i econòmics que
facilitin de forma deliberada l’augment del deute o les decisions polítiques que augmenten aquest en
contra de l’interès general de la població.

El Grup Municipal de la CUP proposa l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.  El  ple  Municipal  considera  il·legítims  els  interessos  contrets  amb les  entitats  financeres
privades  Bankia,  Caixabank,  BBVA,  Santander,  Catalunya  Caixa,  Banco  Popular,  Banesto,  Banc
Sabadell, Bankinter, Cajamar i Caixa Mediterrani pel capital de 7.242.495,55€ prestats en el marc del
Plan de Pago de Proveedores 2012 del MEF on s’han aplicat interessos de prop del 6% per diners
públics que aquestes entitats financeres han obtingut a interessos inferiors a l’1%.

SEGON. El Ple insta al govern municipal a quantificar la xifra total d’aquests interessos i a emprendre
les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, europea i internacional per aconseguir la
nul·litat d’aquest deute il·legítim.

TERCER. Suspendre cautelarment el pagament dels interessos il·legítims citats al primer acord de la
present moció, fins que es resolguin les accions legals indicades al segon acord.

QUART. L'ajuntament es compromet a impulsar, d'acord amb la Plataforma d'Auditoria Ciutadana del
Deute, una auditoria dels comptes de l'Ajuntament de Manresa a fi i efecte d'avaluar i quantificar la
xifra total del deute il·legítim.

CINQUÉ. Denunciar l'opacitat amb què el Ministerio ha promogut i obligat els diferents ajuntaments a
contreure els crèdits derivats de l’operació de sanejament financer de l’ICO. Garantir l’accés al conjunt
de la ciutadania de la documentació respecte a aquests crèdits.

SISÉ.  Traslladar  l’adopció  dels  presents  acords  a  la  conselleria  d’economia  i  coneixement  de  la
Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, i a les agrupacions i
associacions de municipis.

SETÉ. Instar a l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya a fer una
declaració, a poder ser conjunta, de denúncia del procediment, característiques i condicions en què s'han
plantejat les operacions del Pla de Pagament a Proveïdors instrumentades a través dels crèdits ICO.

No obstant això, el Ple decidirà

Adam Majó Garriga                      GM de la CUP                Manresa, a 15 de desembre del 2013 


