Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El govern municipal presentarà una moció sobre el
rescat financer
A la sessió plenària del proper 25 de juny, el govern municipal presentarà
una proposta de resolució sobre el rescat financer en la qual es demana
que part d’aquest crèdit vagi al teixit productiu, que es depurin
responsabilitats i que s’impedeixi el cobrament d’indemnitzacions i plans
de pensions per part dels directius de les entitats financeres
intervingudes.

Es tracta d’una proposta de resolució en la qual es posa de manifest la
importància de delimitar la responsabilitat d’aquells que des de les diferents
institucions polítiques, financeres i administratives han tingut relació amb el
procés de deteriorament del sistema bancari del país per tal que no es torni a
cometre errors i assegurar un bon funcionament del sistema financer, clau pel
futur de l’economia i per a la creació d’ocupació.
Per aquesta raó, en la moció que es presentarà a la propera sessió plenària es
demana al Govern de l’Estat que articuli el sistema necessari per tal que aquest
rescat financer permeti desbloquejar el crèdit a les famílies, a les empreses i
als autònoms i, d’aquesta manera, s’estimuli el creixement productiu i la creació
d’ocupació.
Per una altra banda, en aquesta proposta de resolució es reclama al Govern
central que s’investigui la gestió i els processos de reestructuració de les
entitats bancàries intervingudes i es depurin responsabilitats. Finalment, s’insta
al Govern de l’Estat perquè apliqui als directius d’entitats financeres
intervingudes una normativa que impedeixi el cobrament d’indemnitzacions i les
aportacions milionàries a plans de pensions que s’estan produint fins ara a
Bankia i d’altres entitats bancàries intervingudes.
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