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Josep Monràs creu que és una “gravíssima
irresponsabilitat” que la Generalitat no pagui el que
deu als ajuntaments
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, s’ha mostrat decebut davant les
declaracions de la vicepresidència de la Generalitat que no podran fer
front al deute amb als ajuntaments abans de final d’any, tal i com s’havien
compromès.
Monràs ha titllat aquest anunci de “gravíssima irresponsabilitat” i ha recordat
les seves reticències en el moment en què la vicepresidenta Joana Ortega va
afirmar que pagaria el deute amb els ajuntaments abans d’acabar l’any.
Sobre els impagaments de l’Estat espanyol que esgrimeix la Generalitat per no
afrontar aquest deute, Monràs assegura que “són excuses de mal pagador” i
que els municipis “hem de seguir reclamant allò que ens deuen”. En aquest
sentit, l’alcalde de Mollet ha demanat a la Generalitat “que no s’amagui
darrera de banderes per fer front a les seves responsabilitats”.
Josep Monràs recorda que la Generalitat de Catalunya deu aproximadament 7
milions d’euros a la ciutat de Mollet i que aquest deute creix cada dia que
passa. A més, cal comptar els interessos que l’Ajuntament ha de pagar i que
mai seran retornats. “A nosaltres ens exigeixen que paguem a 30 dies,
mentre la Generalitat demora els seus pagaments un any, dos anys...” s’ha
queixat Monràs, que explica que “estem reclamant el que creiem que és just.
No demanem diners per a inversions de futur, sinó que ens paguin coses
que ja hem fet, com cursos passats d’escoles bressol, serveis socials,
serveis per a les persones amb discapacitat i inversions ja executades,
entre d’altres”.
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