Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El govern de Mollet presenta una moció de rebuig als
pressupostos generals de l’estat
L’equip de govern presentarà una moció en el Ple del proper 28 d’octubre
en la qual rebutja el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2014, en els quals Catalunya se situa com el territori que
pateix una major reducció de la inversió.
Segons el projecte de Llei de Pressupostos, la inversió a Catalunya cau un
25% i afecta molt especialment a l’obra pública, per a la qual l’Estat només
invertirà 940 milions d’euros, fet que representa una reducció del 75% de la
inversió en només cinc anys i que ens retorna als nivells de l’any 1999.
La moció denuncia que la inversió de l’Estat prevista és la meitat del que
tocaria per llei, tal i com preveu la disposició addicional de l’Estatut de
Catalunya. Mentre que la inversió global de l’Estat disminueix només un 8%, a
Catalunya la inversió cau un 25%; cosa que es considera un càstig per a
Catalunya i l’abandonament d’algunes infraestructures que són fonamentals per
a la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, com els accessos
ferroviaris a l’aeroport de Barcelona, el desdoblament de la N-II o el Quart
Cinturó.
Es tracta, a més a més, d’uns pressupostos que ofeguen les comunitats
autònomes ja que les obliga a fer un inacceptable esforç d’austeritat que posa
en risc les polítiques socials: són les autonomies les que presten les principals
polítiques públiques com ara la sanitat, l’educació o l’atenció a les persones.
Una vegada més l’Estat actua amb deslleialtat institucional i s’atribueix a ell
mateix tot el marge de dèficit: mentre les comunitats autònomes es veuran
obligades a reduir el seu dèficit en un 23% l’any 2014, l’administració central de
l’Estat només l’haurà de reduir en un 2,6%, nou vegades menys.
Per tot això, el govern proposarà al Ple demanar al govern espanyol que
modifiqui el projecte de llei per tal que, tal i com queda recollit a la disposició
addicional de l’Estatut d’autonomia, l’Estat inverteixi a Catalunya un volum de
recursos equivalent al pes que té l’economia catalana en relació al conjunt de
l’Estat.
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