
Ferran Bel a Montoro: “Aquests pressupostos 
són els de l’incompliment constant” 

 
“Si l’Operació Diàleg va arribar a existir, aquests pressupostos l’han liquidat 

definitivament”, adverteix 
 
04-05-2017.- El portaveu econòmic del Partit Demòcrata al Congrés, Ferran Bel, ha 
retret avui al ministre d'Hisenda que els PGE del PP i de Ciutadans són "els 
pressupostos de l'incompliment constant: incompleixen amb els objectius de dèficit, 
amb les comunitats autònomes i corporacions locals , incompleixen amb la despesa 
social, amb el sector productiu i les Pimes, incompleixen amb Catalunya i els catalans 
i, com a novetat, s'atreveixen a incomplir amb els mandats d’aquesta Cambra". Ferran 
Bel també ha volgut destacar que "si l'Operació Diàleg va arribar a existir, aquests 
pressupostos l'han liquidat definitivament", abans d'afegir que "vostès van dir que hi 
hauria una pluja d'inversions, però després d'aquests pressupostos, Rajoy no pot 
tornar a Catalunya i repetir el seu discurs ". En la seva intervenció, Bel ha explicat que 
"aquests pressupostos generals de l'Estat del PP i C'S incompleixen amb Catalunya i 
ha recordat que respecte dels PGE de l'any passat, les inversions es redueixen: "El 
Corredor Mediterrani a Barcelona: falten per executar 21 milions d'euros, i aquest any 
només preveuen 4 milions. Les Rodalies de Barcelona: 23 milions previstos però 
només 4 milions executats. Vandellòs-Tarragona: dels 124 milions d'euros 
pressupostats, falten per executar 84 milions d'euros, i aquest any tan sols en 
preveuen 75 milions. L’accés sud del Port de Barcelona: dels 26 milions previstos, 
només n’han executat 3, i aquest any només en preveuen 19 milions". I finalment, -ha 
insistit Bel- "incompleixen amb les pensions: els pensionistes catalans cobraran perquè 
s'ho han guanyat cotitzant anys i anys, no gràcies a vostès". D'altra banda, Bel ha 
argumentat que els PGE incompleixen els objectius de dèficit, tant de l'administració 
central com de la Seguretat Social, "bàsicament perquè els ingressos dels seus 
comptes estan subestimats". D'altra banda, Bel ha emfatitzat en l'incompliment amb 
les comunitats autònomes i les corporacions locals i ha assegurat que "un any més ni 
rastre del nou sistema de finançament", i ha afegit que "aquests 5 mil milions que 
diuen que posen per a les CC.AA estarien igual sense els pressupostos, perquè 
depenen de la LOFCA. Per tant, no s'enganyi, no ens regalen res ". El diputat del Partit 
Demòcrata ha aprofitat l'ocasió per recordar a Montoro que "no ens parli més del FLA, 
perquè per a Catalunya el FLA és un deute que ens presten molt barat però superior al 
que vostès es financen". I ha destacat que "fan el mateix amb les corporacions locals 
perquè limiten la capacitat d’invertit el seu superàvit". Quant a l'incompliment de la 
despesa social, Bel ha criticat que Montoro presumeixi de la gran despesa social, però 
li ha recordat que "la Generalitat segueix assumint el 80% de la despesa en 
Dependència, quan per llei hauria de ser el 50% ". "El mateix passa amb la pobresa 
infantil", ha afegit. Finalment, el portaveu econòmic ha lamentat que aquests 
pressupostos donen l'esquena al sector productiu, especialment a les Pimes, tot i les 
moltes iniciatives aprovades al Congrés a favor de la seva incentivació. En aquest 
sentit, Bel ha criticat que els pressupostos incompleixen també amb el mandat del 
Congrés dels Diputats: "Des de l'inici de la legislatura s'han aprovat moltes coses que 
no s'inclouen en els PGE. No es regula l'IVA dels serveis funeraris, ni l'IVA veterinari ni 
tampoc el del cinema". "Aquests pressupostos són continuistes amb els presentats pel 
PP els últims 5 anys. Per això, nosaltres també vam presentar esmena a la totalitat 
com ho hem fet els darrers 5 anys ", ha sentenciat Bel. (partitdemocrata.cat) 
 
 


