Política | Redacció | Actualitzat el 06/12/2018 a les 15:23

El salari mínim de 900 euros serà
efectiu l'1 de gener per decret
Sánchez pressiona Torra i diu que, si no va a la reunió del 21 de desembre, serà
"la seva responsabilitat"

Pedro Sánchez, en una intervenció al Congrés. | PSOE

El govern espanyol aprovarà per decret llei l'apujada del salari mínim interprofessional fins als 900
euros. Fonts de La Moncloa confirmen que la mesura s'aprovarà en un consell de ministres abans
d'acabar l'any i que, per tant, estarà en vigor l'1 de gener. Per tant, l'executiu de Pedro Sánchez
desvincula aquesta mesura del pressupost.
En conversa informal amb els periodistes, Sánchez ha afirmat que "té molta feina a fer al març" i
que li agafarà "treballant". Per tant, descarta un possible avançament electoral tot i que no
aconsegueixi aprovar els comptes per al 2019. El govern espanyol confia que els partits catalans
no impedeixin la tramitació dels comptes presentant esmenes a la totalitat però membres de
l'executiu es mostren recelosos sobre el paper que tindran ERC i PDECat. "Són molt volàtils, fins a
l'últim dia no sabrem què fan", afirmen.
En tot cas, a partir de l'1 de gener, el salari mínim passarà dels 735 euros actuals als 900 euros,
una mesura pactada amb Podem. La Moncloa confirma que aprovarà per decret llei aquesta
apujada i que ho farà en un consell de ministres abans que acabi l'any. Aquesta mesura no té
efectes retroactius i, per tant, des de l'executiu de Sánchez destaquen que cal aprovar-la abans
que acabi l'any per tal que pugui estar en vigor tot el 2019.
Negociació de pressupostos
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En conversa informal amb els periodistes després dels 40 anys de la Constitució, Sánchez ha
reafirmat el compromís de portar els pressupostos al gener al Congrés
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168279/sanchez/passa/atac/presentara/pressupostos/tot/no/te
nir/suports/garantits) , després de l'aprovació al consell de ministres. El president espanyol confia
que els comptes es puguin aprovar i afirma que treballarà per aconseguir els suports necessaris.
Serà clau conèixer si, finalment, els partits catalans presenten esmena a la totalitat. Si no ho fan,
el govern espanyol interpreta que és un pas perquè permeten la tramitació dels comptes i donen
peu a aprofundir en les negociacions. Tanmateix, fonts del ministeri d'Hisenda reconeixen que la
negociació no serà fàcil. "No les tenim totes perquè canvien d'opinió, tot és molt volàtil", afirmen fonts
properes a la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.
Descarta avançament electoral
El govern espanyol sap que no compta, hores d'ara, amb els suports necessaris per aprovar els
pressupostos. Tot i així, Sánchez ha canviat d'estratègia i ha anunciat aquesta setmana que al
gener els portarà al Congrés. Des de la Moncloa valoren que és un gest per a Europa per mostrar
el "compromís amb l'estabilitat" del govern de Sánchez.
Ara bé, el president espanyol ha esquivat totes les preguntes referents a un possible avançament
electoral per al març i ha dit que és un mes en el que té "molta feina" i que "l'agafarà treballant".
Des de la Moncloa sostenen que un "possible rebuig" als pressupostos "no s'ha de traduir
necessàriament" en eleccions anticipades.
Reunió amb Torra
Per altra banda, Pedro Sánchez, manté la voluntat de reunir-se amb el president de la
Generalitat, Quim Torra, el 21 de desembre, aprofitant la celebració del consell de ministres a
Barcelona. "Mantinc la meva paraula", ha manifestat Sánchez en conversa informal amb els
periodistes després de la celebració els 40 anys de la Constitució. A més, ha afegit que si no es
produeix la reunió serà "responsabilitat" del president, qui va rebutjar aquest format
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167982/torra/tanca/porta/reunirse/amb/sanchez/despres/anunci/moncloa) . "Si no em vol veure serà el seu problema", ha
manifestat el president espanyol.
La Moncloa vol repetir l'estructura del Consell de Ministres celebrat a l'octubre a Sevilla. Preveu
que el pes dels acords siguin d'àmbit estatal però també hi haurà alguna mesura específica sobre
Catalunya. La reunió no se celebrarà a la delegació del govern espanyol a Barcelona per una qüestió
d'espai. Fonts de la Moncloa, però, no han volgut desvetllar encara la ubicació de la reunió.
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