
MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL DEUTE 

DE L'AJUNTAMENT DE MANLLEU.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Durant les darreres legislatures les partides dels pressupostos municipals destinades al 

pagament del deute i als interessos generats per aquest, han estat de les més importants en el còmput 

global pressupostari, condicionant així de facto la despesa pública de l'Ajuntament sota l'argument 

de la contenció econòmica i l'austeritat; mentre el deute creixia -de 8,9 milions d'euros el 2003 a 

22,9 milions d'euros el 2011-, les partides destinades al pagament dels creditors també ho feien a 

costa d'unes progressives retallades pressupostàries en altres àmbits com serveis socials, cultura o 

jovent.

Degut a l'alt nivell d'endeutament de l'Ajuntament de Manlleu, creiem que realitzar un estudi 

exhaustiu de totes i cadascuna de les operacions de crèdit pendents de liquidar és imprescindible i 

un acte de transparència financera del tot necessari. L'objectiu d'aquest estudi no ha de ser altre que 

conèixer de forma precisa la finalitat de totes i cadascuna de les operacions de crèdit contractades 

per l'ajuntament. Tanmateix, i tenint en compte l'alt grau de condicionament que ha suposat el deute 

en termes pressupostaris durant els darrers exercicis econòmics, pensem que és fonamental fer 

partíceps a la pròpia ciutadania per tal de fixar prioritats en el marc de la planificació econòmica 

municipal.

Per tots aquests motius, des de la CUP de Manlleu proposem: 

ACORDS:

– Instar al ple municipal que aprovi la realització d'una auditoria externa sobre l'endeutament 

de l'Ajuntament de Manlleu. L'auditoria s'haurà de portar a terme sota criteris 

socioeconòmics amb l'objectiu d'analitzar l'impacte de l'endeutament i la seva reversió sobre 

els ciutadans i ciutadanes de Manlleu.

– Instar al ple municipal que aprovi la creació d'un mecanisme participatiu -en el marc de la 

realització d'uns pressupostos participatius- per tal que sigui la pròpia ciutadania de Manlleu 

qui decideixi de forma sobirana quina part dels recursos públics han d'anar destinats al 

pagament del deute i els seus interessos.


