
MOCIÓ DE LA CUP SOBRE BANKIA

El passat dia 21 de maig, el ministre espanyol d’economia el senyor Luis de Guindos, 
anunciava que l’entitat financera Bankia, necessitaria entre 5.000 i 7.500 milions d’euros, per 
a ser rescatada. El dia 23 de maig el mateix ministre rectificava i elevava aquesta xifra a 
9.000 milions. Finalment, ens hem trobat que el nou president de Bankia reconeix que 
necessiten 19.000 milions d’euros, que sumats als gairebé  4.500 milions ingressats 
anteriorment, sumen quasi  24.000 milions d’euros. És a dir, el doble de les retallades 
aplicades per l’estat espanyol en sanitat i educació o el que és el mateix, cada ciutadà a 
l’Estat espanyol pagarà aproximadament 500 euros per rescatar aquesta entitat financera 
(uns 22 milions i mig d'euros entre tots els Figuerencs).

Amb l’aportació de prop de 24.000 MEUR, l’estat adquireix el 49% de les accions d’aquest 
banc i per tant, l’estat passa a ser el principal accionista i propietari de Bankia i dels seus 
béns. Aquest fet, comporta de facto la nacionalització del banc, és a dir, l’estat és a partir 
d’aquest moment qui té la propietat del 49% dels deutes de l’entitat i també del patrimoni.

La nacionalització de qualsevol bé, ha de servir per protegir els interessos de la ciutadania i 
sobre tot de les famílies més afectades per la crisi del sistema financer. La finalitat ha d’ésser 
doncs, actuar a favor del bé i l’interès comú.

Atès que, Bankia és el primer banc espanyol en número d’habitatges en propietat.

Atès que, aquesta compra de les accions de Bankia, suposa una inversió final de l’estat en 
aquesta empresa privada de quasi 24 MEUR, a través de fons públics. 

Atès  que l'Ajuntament  de  Figueres  té  actualment  un  deute  total  de  gairebé  3,5  milions 
d'euros amb Bankia.

Per a tot això, la Candidatura d’Unitat Popular demana que el plenari de 
l’Ajuntament de Figueres aprovi els següents acords:

1. Sol·licitar al govern de l’Estat espanyol que  demani  a  la  Fiscalia  de  l'Estat 
l'empresonament preventiu dels responsables de la gestió de Bankia i que, si hi han 
irregularitats, aquests responguin amb el seu patrimoni per rescabalar a l’Estat i a la 
entitat del dany patrimonial que han causat amb la seva actuació

2. Sol·licitar al govern de l’Estat espanyol i al Banc d’Espanya que la jubilació i/o 
indemnitzacions previstes de cobrar pels consellers dimitits de Bankia, no siguin 
efectives.



3. Demanar a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana de Municipis i a 
l’Associació de Municipis per la Independència, que mentre no s’aclareixin les 
responsabilitats del presumpte delicte, organitzin una campanya d’insubmissió dirigida 
als Ajuntament del país, per a no pagar cap quota dels préstecs que estiguin 
amortitzant a Bankia fins que del resultat de la investigació judicial se’n desprengui 
que no s’ha produït cap delicte.

4. Sol·licitar al govern de l’Estat espanyol que mentre no s’aclareixin les responsabilitats 
del presumpte delicte, l’Ajuntament de Figueres, no pagui cap quota dels préstecs que 
està amortitzant a aquesta entitat, i procedeixi a ingressar l’import dels pagaments en 
un compte obert en banca ètica, tot especificant, que els diners ingressats a aquesta 
banca ètica, l’Ajuntament els ingressarà a Bankia quan del resultat de la investigació 
judicial se’n desprengui que no s’ha produït cap delicte.

5.  Sol·licitar al govern de l’Estat espanyol que els 45% del habitatges buits de Bankia, 
siguin cedits als ajuntaments com a borsa de lloguer d’habitatge social i que el preu 
del lloguer no sigui mai superior al 30% dels ingressos familiars.

6. Sol·licitar al govern de l’Estat espanyol que aturi tots els processos de desnonament 
iniciats per Bankia.

7. Que el govern espanyol concedeixi la dació en pagament dels habitatges de Bankia 
que estiguin en tramitació de desnonament i dels que es produiran en els propers 
mesos i anys.

8. Que el govern espanyol concedeixi la condonació del deute d’aquelles persones que 
des del 2005 ja han estat desnonades dels seus habitatges de primera residència.

9. Que  es  comuniqui  el  resultat  d’aquesta  moció  a  la  Plataforma  d’Afectats  per  la 
Hipoteca  de  Figueres,  al  Ministeri  d’Economia,  a  la  Conselleria  d’Economia,  a  la 
Federació Catalana de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis.


