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L’alcalde de Mollet es mostra prudent davant l’anunci
de la vicepresidenta Ortega que la Generalitat pagarà
els diners que deu a la ciutat
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, present ahir al Ple del Consell de
Governs Locals, s’ha mostrat prudent davant l’anunci que va fer la
vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega, en què
afirmava que en els propers tres mesos la Generalitat eixugarà el deute
que té amb els ajuntaments.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha declarat que “es pren amb moltes
reserves que la Generalitat liquidi la totalitat del deute que té acumulat
amb la ciutat de Mollet”, ja que existeix una gran diferència entre el deute total
acumulat amb la Corporació (Ajuntament i altres organismes municipals), que
ascendeix aproximadament als 7 milions d’euros, i el deute reconegut per la
Generalitat, de 2 milions aproximadament.
El deute real acumulat amb la ciutat de Mollet inclou nombrosos contractesprograma de serveis com les escoles bressol, serveis socials, serveis per a les
persones amb discapacitat i inversions, entre d’altres. En aquest punt, Monràs
recorda que es tracta d’un “deute amb la ciutat de Mollet, no tan sols amb el
seu ajuntament, ja que es tracta de prestar serveis que són bàsics per a la
ciutadania” i afegeix que el cost del retard per aquests impagaments genera
un cost per l’Ajuntament a l’entorn de 400.00 euros en concepte d’interessos.
D’altra banda, l’alcalde també ha mostrat les seves reticències davant
l’afirmació de la vicepresidenta Joana Ortega que la Generalitat farà una
proposta de llei d’Hisendes Locals. Segons Josep Monràs “fa molt temps que
ho diuen i cap govern ha posat negre sobre blanc aquest tema, excepte el
govern de l’Estat amb la nova llei local espanyola, l’ARSAL, que s’està
tramitant actualment”.
I afegeix que “l’ARSAL és una llei que no ens agrada perquè vulnera
l’esperit dels governs locals i dels serveis de proximitat, una llei que
elimina competències dels ajuntaments i que està plantejada des d’un
punt de vista economicista i no de servei públic, una llei que enlloc de
resoldre res, ens deixa orfes de serveis públics de qualitat”.
Ahir es va celebrar la sessió plenària del Consell de Governs Locals de
Catalunya (CGLC) de la qual és membre l’alcalde de Mollet, Josep Monràs.
Aquest consell és l’òrgan de relació entre el món local i la Generalitat, i hi estan

representats els municipis i vegueries de Catalunya de manera proporcional a
la població i el territori. Les seves funcions són participar en la tramitació
parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten les administracions
locals i defensar l’autonomia local davant les diverses institucions que tenen la
competència de garantir el respecte d’aquest principi constitucional i estatutari.
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