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Nota de prensa

Sense noticies de la moció de deute il·legítim

El passat 4 d'abril la PACD del Vallès ens vam reunir amb l'ajuntament per tractar la moció de deute il·legítim 
presentada per EUiA, ICV i  Entesa per Sabadell  a petició de la PACD i  que l'ajuntament va aprovar per 
unanimitat el passat 4 de novembre de 2013.
El segon tinent alcalde de economia i  hisenda, Ramon Burgués, ens va informar que, després del treball  
realitzat per l'assesoria jurídica de l'ajuntament, el no pagament d'aquest deute il·legítim es veia molt complicat, 
sinó impossible. Per altra banda se'ns van donar dades sobre l'estat d'aquest deute,  se'ns va prometre que  
tota aquesta informació se'ns passaria per escrit, cosa que, a dia d'avui, 4 de juny, encara l'estem esperant. 
Per la nostra part, la informació que se'ns va demanar, un llistat d'aquells ajuntaments que havien presentat 
una moció de deute il·legítim, la vam facilitar uns dies més tard a l'ajuntament.
Donats aquests fets, volem criticar la falta de transparència de l'ajuntament, que ens va prometre unes dades 
per  escrit  que  encara  no  hem  rebut.  També  ens  preocupa  que  aquesta  actitud  de  opacitat  i  falta  de  
col·laboració pugui ser el símptoma de la falta d'interés per part de l'Ajuntament de Sabadell, governat pel 
PSC, per intentar complir  una moció que ha estat aprovada per unanimitat al  ple de l'Ajuntament.  També 
lamentem la falta d'un debat públic per  part  de l'ajuntament,  com també per part  d'alguns dels partits  de 
l'oposició, sobre la il·legitimitat d'uns mecanismes d'endeutament, com és l'ICO. A més, volem recordar que 
aquests crèdits es van contraure dins del pla de pagament de proveïdors. Aquest pla implica també un pla 
d'ajust que deixa l'ajuntament en una situació molt precària, perquè es contemplen una sèrie de mesures de 
despesa i  d'estalvi  que són de caràcter  antisocial,  com per  exemple  la  pujada de les taxes  de aquelles 
institucions educatives que depenen de l'ajuntament, com són les escoles bressol públiques, escola municipal 
de música i conservatori professional, escola Illa. A més, cal recordar també que el pla d'ajust és vigent fins el  
2022, fet que hauria de ser motiu més que suficient perquè tan des de l'ajuntament com per part dels partits de 
l'oposició  intentin  traçar  un  full  de  ruta  per  sortir  d'aquesta  greu  situació  i  recuperar  la  sobirania  que  la 
ciutadania de Sabadell hem perdut amb un pla de pagament de proveïdors i uns mecanismes de crèdit com és 
l'ICO, que l'ajuntament ha declarat com il·legítims.


