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CiU vincula els 4'4 milions de deute a Sant Cugat als diners que deu l'Estat espanyol
El secretari general adjunt de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), Oriol Pujol, ha recordat que el pagament
del deute de 4'4 milions d'euros que la Generalitat té amb
l'Ajuntament dependrà del compromís de l'executiu espanyol
amb els diners que deu a Catalunya. En el marc d'un sopar
organitzat per la JNC de Sant Cugat, Pujol ha assegurat que
el govern no traspassarà 'línies vermelles' a l'hora de demanar
als consistoris que s'estrenyin el cinturó i ha situat el pacte
fiscal com una de les solucions per eixugar els problemes
econòmics de les administracions locals.

Durant la seva visita a la nostra ciutat, el secretari general adjunt de CDC s'ha referit al 'pervers' efecte dominó
que impossibilita a la Generalitat cobrir els seus deutes amb els ajuntaments, a l'espera que el govern espanyol
aboni els diners que deu a Catalunya. En aquest context, Oriol Pujol ha lloat la tasca dels consistoris i ha
exposat la gestió de l'Ajuntament de Sant Cugat com a exemple d'administració local que 'fa més amb menys'.
Tot i admetre el greuge que significa per a la ciutat la paralització de la Llei de Barris a les Planes i l'Hospital
Vicente Ferrer, Pujol ha encoratjat l'alcaldessa, Mercè Conesa, a alçar la veu per reclamar que la Generalitat
pagui el deute de 4'4 milions d'euros amb Sant Cugat. Són declaracions a Cugat.cat.
Oriol Pujol: Nosaltres apelem al pacte fiscal i també a una cosa més primària: els deutes es paguen. I un
govern seriós paga els seus deutes.
Sobre la necessitat d'un pacte fiscal per a Catalunya, Pujol ha xifrat que l'objectiu és evitar la fuita d'un 9% del
PIB i aconseguir que aquests 16.500 milions d'euros es quedin al país. Amb aquests números sobre la taula, el
secretari general adjunt de CDC ha fet la següent reflexió.
Oriol Pujol: Es tan difícil entendre que Catalunya visqui d'acord amb les seves possibilitats? No és d'un
sentit comú aplastant?
La trobada d'Oriol Pujol amb la secció local de la JNC ha servit per abordar el 16è Congrés de CDC, el mes
vinent, a Reus. En el congrés, que reuneix 1.900 delegats de la formació, Pujol es postula per ser elegit com a
nou secretari general del partit.
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