
 

 

Grup Municipal Comú de Lleida 

 

 

EL GRUP MUNICIPAL DEL COMÚ DE LLEIDA, i en el seu nom el President D. 

Carlos Gonzalez Iglesias d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions 

Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, sotmet a la decisió del Ple la 

següent:  

     MOCIÓ  

 

La prestació dels serveis públics essencials ha estat la gran perjudicada de les 

polítiques d’austeritat derivades del rescat bancari.  

La reforma constitucional de l’article 135 a l’any 2011 de l’expresident Zapatero 

amb el suport del PP, va fer que el 2012 les despeses financeres de les 

institucions es disparessin un 48%.  

El retard de la Paeria a l’hora de fer efectiu el pagament als seus proveïdors -

autònoms, petites i mitjanes empreses- no justifica per sí mateix acollir-se al Pla 

de Pagament a Proveïdors regulat en el Reial Decret Llei 4/2012, ja que és 

obligació de l’Ajuntament l’estimulació i dinamització de l’economia REAL.  

D’altra banda, a l’economia NO REAL el Banc Central Europeu injectava liquiditat 

a un tipus d’interès inferior a l’1% mentre que el sector financer ho feia al 

consumidor final d’aquells diners a un tipus usurer de més del 5%.  

Basant-nos en dades del Tribunal de Comptes, en referència a l’informe que el 

Fons per la Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) ha enviat al Congrés dels 

Diputats, el Regne d’Espanya ha ajudat al sector financer d'aquest país amb 

107.913.445.000€ entre els anys 2009 i 2012, considerant que més del 50% 

d’aquests diners, 57.003.764.000€ son aportació DIRECTA a la Banca. Tenint en 

compte aquestes dades del FROB i les dades de població del IDESCAT de 2012, 

concloem que cada lleidatà va prestar 2.309,5€ al sistema financer i 1.220€ en 

ajudes directes. Això comptabilitza que Lleida prestés 322.946.623€ i 

170.597.480€ respectivament, quantitat aquesta darrera, propera a la 

reconeguda per aquest consistori com a deute municipal a 31-12-2014 i gairebé 

10 vegades més que les sol·licitades via RDL 4/2012.  

La Resolució del Consell dels Drets Humans de l’ONU de 5 de juliol de 2012 

recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de PROMOURE EL 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SOCIAL I CULTURAL DE LA SEVA POBLACIÓ i 



aquest deure no ha de trobar-se condicionat per fórmules específiques de la 

política econòmica externa.  

El Dret Internacional defineix com a DEUTE IL·LEGÍTIM aquell deute extern d’un 

govern contret, creat i utilitzat CONTRA els interessos de la seva ciutadania.  

La liquidació d’un deute amb fins oportunistes en condicions abusives entra en 

contradicció amb les obligacions del govern de la Paeria de vetllar pels interessos 

de la seva població.  

Lleida i el seu Ajuntament haurien de garantir uns serveis públics de qualitat i un 

patrimoni col·lectiu. Per tant, aquest Ple ha de considerar DEUTE PÚBLIC 

LEGÍTIM aquell que fa possibles aquests objectius. En canvi, hem de considerar 

DEUTE PÚBLIC IL·LEGÍTIM aquella part del deute contret durant els mandats 

anteriors, que va provocar un augment injustificat de la despesa financera en el 

mig i llarg termini que sembla justificar l’externalització de la gestió dels serveis 

públics o la concessió d’obra pública, amb el deteriorament en la qualitat i 

l’augment de cost.  

Tot plegat fa, que en data de 30 de Març de 2012 aquest Ple prengués, entre 

d’altres, l’acord de donar-se per assabentat de la relació certificada de l’article 

3.2 RDL 4/2012 i alhora, aprovar el Pla d’Ajust de l’article 7 del mateix.  

Finalment, en data de 10 de maig de 2012, en sessió extraordinària va aprovar 

la concertació d’operació o operacions de préstec a llarg termini necessàries per 

l’import de les obligacions pendents de pagament, fixant inicialment en 

18.553.075,83€ i facultant al Molt Il·lustre senyor Alcalde la representació de 

l’Ajuntament de Lleida en dites operacions de Pagament a proveïdors.  

Volem destacar i elogiar el treball de denúncia i apoderament de la Plataforma 

de l’Auditoria Ciutadana del Deute que exposa clars indicis d’il·legitimitat en la 

generació de deute a través de les polítiques d'austeritat.  

Des del Grup Municipal del Comú de Lleida es proposa l’adopció dels següents: 

 

 

 

ACORDS 

 

1. Considerar Il·legítim els interessos contrets amb entitats financeres 

privades pel capital de 18.553.075,83€ prestats en el marc del pla de 

pagament a proveïdors del 2012 del MIHAP ens el que s’ha aplicat un tipus 

d’interès USURER de l’EURIBOR a 3 mesos + 525 (o més) punts bàsics, 



quan aquelles entitats financeres han obtingut aquests recursos a un tipus 

inferior al 1%. 

2. Instar al govern municipal a quantificar la xifra exacta dels interessos ja 

pagats d’aquests préstecs fins aquesta data i informar al ple. 

3. Instar a què els serveis jurídics de l’Ajuntament de Lleida estudiïn les 

accions legals possibles que corresponguin per tal d’aconseguir la nul·litat 

d’aquest deute il·legítim. 

4. Instar a la Comissió Especial de la Transparència a l’impuls d’ una auditoria 

ciutadana del deute que clarifiqui de manera pedagògica i participativa del 

concepte DEUTE MUNICIPAL i senya-li els seus elements il·legítims 

5. Sol·licitar al Govern del Regne d’Espanya que assumeixi com a pròpia el 

deute bancari de l’Ajuntament de Lleida pendent d’amortitzar a 

31.12.2015 dels diferents préstecs associats del Pla de Pagament a 

Proveïdors, compensant dit deute amb les aportacions ja realitzades al 

sector financer durant els anys 2009 al 2012. 

6. Remetre aquests acords a la Federació Catalana de Municipis, al Govern 

de la Generalitat, al Govern del Regne d’Espanya i a la Comissió Europea 

i a la Feredació d’Usuaris de la Banca. 

 

A Lleida, 14 de Setembre de 2015 

 

 

 

 

 
D. Carlos González Iglesias       
 
President del Grup Municipal de Comú de Lleida a l’Ajuntament de Lleida  
    
 

AL IL·LM. SR. PAER EN CAP DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 


