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Montoro i Junqueras no
desencallen ni els interessos del
FLA ni la renegociació del deute
El conseller d'Economia confirma que la Generalitat ha rebut 350 milions dels
1.400 pendents de la liquidació del 2014

Cristóbal Montoro i Oriol Junqueras, reunits aquest divendres | EFE

El ministre espanyol d'Hisenda, Cristobal Montoro, i el conseller d'Economia de la Generalitat,
Oriol Junqueras, no han desencallat ni els interessos del fons de liquiditat autonòmica (FLA) ni la
renegociació del deute en la reunió que han mantingut aquesta tarda a Madrid.
Els dos líders polítics han acostat posicions segons ha explicat posteriorment el mateix Junqueras
en una compareixença de premsa, si bé no hi ha hagut acord en cap de les propostes que ha
presentat el conseller. Sobre el FLA, el republicà ha deixat entreveure que el govern espanyol no
ha acceptat la proposta de la Generalitat de fixar els interessos al 0% i eliminar, d'aquesta
manera, el gravamen del 0,8% que hi ha actualment.
En relació als 1.600 milions euros de deute bancari a curt termini que el govern català pretén que
es converteixi amb un venciment a llarg termini, Junqueras ha indicat que aquesta és una qüestió
que encara esta sobre la taula i que no hi ha hagut encara acord amb el ministeri tot i la reunió
cordial mantinguda. "Continuem plantejant aquesta mateixa qüestió" ha declarat el conseller que la
setmana passada va assegurar que el ministre De Guindos ho veia amb bons ulls.
La Generalitat ja compta amb 350 milions dels 1.400 que té pendents
https://www.naciodigital.cat/noticia/105250/montoro/junqueras/no/desencallen/ni/interessos/fla/ni/renegociacio/deute
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El que sí ha confirmat Junqueras ha estat que la Generalitat ja compta amb 350 milions dels
1.400 pendents de la liquidació positiva del 2014, una notícia que ja va avançar ahir Xavier García
Albiol
(http://www.naciodigital.cat/noticia/105192/albiol/avanca/hisenda/pagara/dema/350/meur/financa
ment/2014) que es va reunir amb Montoro a la vigília de la trobada amb el vicepresident català.
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