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Josep Monràs considera que els diners del rescat han
de servir per eixugar el deute de la Generalitat amb els
ajuntaments
En declaracions a la premsa, l’alcalde de Mollet creu que la Generalitat ha
de pagar el que deu, no només dels concerts educatius o sanitaris, sinó
del deute als ajuntaments. A més, Josep Monràs considera que les
mesures del govern central sobre el subsidi d’atur agreujarà encara més
la situació actual.

Per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, els 5 mil milions d’euros que la
Generalitat ha demanat de rescat al govern de l’Estat “han de servir, en part,
per eixugar el deute que aquesta té amb el món municipal, en concret els 7 o 8
milions que deu a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, de programes que el
Consistori ja ha fet i ha pagat”. L’alcalde considera que és un deute insostenible
i posa d’exemple els 2 milions d’euros dels plans d’ocupació que s’han fet fins
ara a l’Ajuntament. En aquest sentit, valora la importància del rescat ja que si
s’agilitza l’arribada de diners, aquests ajudaran a respirar la hisenda municipal i
voldrà dir que els ajuntaments podran fer més del que ara ja estan fent perquè
estan limitats pel deute de la Generalitat.
Josep Monràs creu que, a més de saber les condicions del rescat, també és
molt important saber a què es destinaran aquests diners, ja que fins ara la
Generalitat no ho ha dit. Considera que és una exigència que ho expliquin,
tenint en compte el deute que el govern de la Generalitat té amb el conjunt
d’ajuntaments, i, per tant, amb el conjunt de la ciutadania.
Per una altra banda, Josep Monràs ha alertat sobre les mesures que ha pres el
govern del Partit Popular respecte el subsidi d’atur: “el govern de l’Estat
continua enganyant a la ciutadania ja que si fan un augment de 50 euros
d’aquesta renda mínima però no augmenten la partida global, això suposa que
molts ciutadans que fins ara podien cobrar aquest subsidi de 400 euros, no el
cobraran”, com és el cas d’aturats sense ingressos que visquin amb els pares.
Per l’alcalde de Mollet, aquesta decisió agreujarà més la situació de molts
ciutadans que no troben feina i que el govern els hi exigeix que demostrin que
estan buscant feina i formant-se en un moment en el qual s’han reduït
dràsticament tots els plans de formació existents.
Davant aquesta situació, Josep Monràs reconeix que a l’Ajuntament de Mollet
està al límit: “hem ampliat la nostra partida de serveis socials més que mai I

estem intentant donar assessorament i orientació laboral més que mai”. A més,
també hi ha una gran preocupació respecte la possible retallada dràstica de
competències al món municipal ja que suposarà que “tot el que ara estem fent
en matèria de serveis socials i ocupació per fer front a la crisi ho haurem de
deixar de fer per llei”.
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