Política | Redacció | Actualitzat el 14/09/2017 a les 21:30

Montoro amenaça d'intervenir les
finances del Govern si Junqueras
no envia informes de despeses
El vicepresident envia una carta al ministre d'Hisenda per deixar clar que ja no li
enviarà la informació setmanal que li exigia l'Estat i aquest l'insta a reconsiderar la
seva posició

Oriol Junqueras i Cristóbal Montoro, en una reunió del consell de política fiscal i financera | ACN

El vicepresident Oriol Junqueras ha enviat aquest dijous una carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal
Montoro, per deixar-li clar que no li notificarà les despeses relacionades amb el referèndum. Al
vespre el ministre li ha enviat una altra carta recordant-li que no es tracta d'assegurar o no
l'estabilitat pressupostària i que les normes a les que invoca Junqueras han estat anul·lades pel
Tribunal Constitucional. Montoro afirma que no pretén "el control polític" dels comptes de la
Generalitat sinó assegurar el compliment de la legalitat.
Si Junqueras no recula "complint el seu deure i remetent d'immediat la informació", afirma el
ministre, el govern espanyol "adoptarà les mesures necessàries".
Junqueras li ha assegurat a Montoro que deixaran d'enviar els certificats a Hisenda relacionats
amb el control setmanal que va imposar la Moncloa al juliol
(http://www.naciodigital.cat/noticia/135327/estat/interv/totes/despeses/generalitat/evitar/referendu
m) , i l'informe que havia de ser enviat avui ja no ha sortit de la Generalitat. Així ho ha avançat TV3
(http://www.ccma.cat/324/junqueras-deixa-denviar-a-montoro-els-informes-setmanals-dehttps://www.naciodigital.cat/noticia/138286/montoro/amenaca/intervenir/finances/govern/si/junqueras/no/envia/informes/despeses
Pàgina 1 de 2

despeses-per-l1-o/noticia/2808723/) , que també ha detallat que el Govern té "marge de
tresoreria" per pagar factures i despeses ordinàries.
La mesura de pressió de l'Estat incloïa una amenaça: si no s'enviaven els informes setmanals,
l'executiu de Mariano Rajoy no pagaria les quantitats compromeses pel fons de liquiditat
autonòmica (FLA). Junqueras ha decidit eximir els responsables de fer els informes de la seva
responsabilitat.
De fet, el Govern ha anul·lat l'acord del 25 de juliol segons el qual el vicepresident assumia la
plena responsabilitat sobre la notificació de les despeses. L'executiu ha acordat suspendre'l amb
l'argument que la llei del referèndum
(http://www.naciodigital.cat/noticia/137733/referendum/ja/llei) és "incompatible" amb el
compliment d'aquestes obligacions.
Carta d'Oriol Junqueras a Cristóbal Montoro https://www.scribd.com/document/358895096/Carta(
d-Oriol-Junqueras-a-Cristobal-Montoro#from_embed) by Oriol
(https://www.scribd.com/user/369611130/Oriol#from_embed) on Scribd
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