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Torra obre la porta a una reforma
fiscal per aprovar els pressupostos
El president, en el debat de política general, apel·la a la "responsabilitat" dels
grups i els demana aïllar el període electoral de la negociació dels comptes

El president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dimecres en el debat de política general | Adrià Costa

"Necessitem els pressupostos del 2020. Estem oberts a qualsevol proposta de millora que
repercuteixi positivament en la ciutadania, i les tindrem en consideració si són factibles i viables".
Aquest és el missatge que ha enviat a tots els partits el president de la Generalitat, Quim Torra,
en l'arrencada del debat de política general
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187928/torra/no/permetre/mai/associi/independentisme/amb/t
errorisme) . Torra, en aquest sentit, s'ha obert a una reforma fiscal per tal de convèncer els grups
-especialment Catalunya en Comú Podem i la CUP- per aprovar els comptes. També ha
reclamat "responsabilitat" i "aïllar-se" del període electoral novament fixat a Espanya.
En què consistiria aquesta reforma fiscal? El president només ha citat dues figures impositives:
l'IRPF i les taxes mediambientals, com seria el cas del gravamen als vehicles de tracció motora
que emeten diòxid de carboni. "Ens agradaria que el debat de política general servís per arribar a
algun acord en aquest àmbit", ha apuntat Torra, que ha xifrat en 26.597 milions d'euros l'apartat
d'ingressos previst en els comptes. Les despeses, segons ha detallat, creixeran 2.500 milions
respecte el projecte del 2019.
Un projecte que va ser tombat abans de la seva presentació pública al Parlament, que ni tan sols
es va produir. Tot i obrir la porta a incrementar la càrrega de l'IRPF, ha recordat que la pressió fiscal
és "la més alta" de l'Estat. Els impostos que es paguen ara, ha apuntat, són "més que suficients"
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per mantenir l'estat del benestar, però les "deslleialtats" del govern espanyol i els greuges
associats al model de finançament impedeixen que Catalunya -segons Torra- desplegui les
potencialitats.

#President (https://twitter.com/hashtag/President?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) : ?Apel·lo a la
responsabilitat dels grups per tirar endavant uns pressupostos socials i fer de Catalunya un país
d'igualtat i equitat. Oblidem que tornem a estar de campanya electoral i pensem en els efectes
d'una nova pròrroga pressupostària? #DPG2019
(https://twitter.com/hashtag/DPG2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/PaoTfimwhR (https://t.co/PaoTfimwhR)
? Govern. Generalitat (@govern) September 25, 2019
(https://twitter.com/govern/status/1176811751918243840?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquests greuges es basen en els 11.000 milions de deutes pendents de l'Estat i ens 16.000
milions de dèficit fiscal que acaba mutant en "dèficit social". "No ens afecta a una part, ens afecta
a tots els ciutadans. No em cansaré mai de denunciar el dèficit fiscal sistemàtic que pateix
Catalunya", ha assenyalat Torra, que ha ressaltat que cada dia marxen -i no tornen- fins a 40
milions d'euros. Una xifra que permetria, segons ell, acabar amb els barracons i amb les obres
hospitalàries en qüestió de dies.
Dins del que ha anomenat "arc de Sant Martí de deslleialtats" de l'Estat també ha citat el control
polític de les finances catalanes, que ha passat a ser "injustificat". "Tenim l'Estat més unilateral
del món", ha destacat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que ha demanat al govern
espanyol augmentar el límit de dèficit -del 0% al 0,31%- per guanyar marge i el pagament dels
deutes pendents en infraestructures i xifres incloses tant en l'Estatut com en el model de
finançament, caducat des de fa cinc anys.
Cinc eixos
El projecte de pressupostos, segons Torra, disposa de cinc eixos: manteniment del rigor de les
finances públiques, recuperació del nivell de despesa corrent en serveis socials bàsics anterior a la
crisi, "focalitzar" en les persones les polítiques de benestar, compromís d'incorporar indicadors de
benestar i progrés social i "continuar tenint el país en marxa". Els grans objectius ja han estat
presentats pel vicepresident Pere Aragonès als grups, però encara han de negociar els detalls.

#President (https://twitter.com/hashtag/President?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) : ?Els incompliments,
la deslleialtat i la mala fe de l'estat espanyol no perjudiquen la Generalitat, perjudiquen el
benestar i la prosperitat del conjunt de ciutadans de Catalunya" #DPG2019
(https://twitter.com/hashtag/DPG2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/cXpLz8ODrx (https://t.co/cXpLz8ODrx)
? Govern. Generalitat (@govern) September 25, 2019
(https://twitter.com/govern/status/1176809105048166400?ref_src=twsrc%5Etfw)
En clau de procés -Torra ha intentat desvincular la resposta al Tribunal Suprem i la tardor de
mobilitzacions de la dinàmica dels comptes-, el president ha assenyalat que no s'aturarà "encara
que la Moncloa no vulgui dialogar"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/187939/torra/es/compromet/no/aturarse/encara/moncloa/no/vulgui/dialogar) . També ha apuntat que no permetrà "mai" que es vinculi
independentisme amb terrorisme.
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Intervenció del president Torra al debat de política general
(https://www.scribd.com/document/427403449/Intervencio-del-president-Torra-al-debat-depolitica-general#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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