
 

Josep Luís Cleries: “Quan al Govern del PP no li 

interessa, no compleix la llei i no passa res” 

El senador ha intervingut per primer cop en aquesta legislatura com a portaveu 

del Grup Parlamentari propi després de la sentència del TC favorable a la 

constitució del grup 

 

12-07-2017.- El portaveu del Partit Demòcrata al Senat, Josep Lluís Cleries, acusa al Govern del PP de 

“no complir la llei quan no li interessa, i no passa res”. Cleries, que ha intervingut per primer cop com 

a portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista després de la sentència del TC favorable a la constitució 

del grup, ha fet aquestes declaracions en el marc del debat sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i 

de deute públic al Senat.  

El portaveu del Grup Parlamentari del Partit Demòcrata al Senat denuncia que, tenint en compte que 

“l’Administració central i la Seguretat Social s’atorguen el 82% dels objectius de dèficit i només 

deixen per a les CCAA un 18%, veiem que qui parteix i reparteix es queda la millor part”. En 

aquest sentit, Cleries ha recordat que el 75% de la despesa de les CCAA correspon a polítiques socials. 

“És una distribució injusta i no compleix la llei”, ha avisat recordant que la distribució dels objectius de 

dèficit incompleix la Disposició Transitòria 1a de la Llei d’Estabilitat Pressupostària “que vam pactar”.  

Per a Cleries, del 2012 a l’actualitat, “les administracions que més han hagut d’ estrènyer-se el 

cinturó i fer retallades han estat les CCAA i els ajuntaments”, i ha citat que segons la Llei d’ 

Estabilitat Pressupostària, a les CCAA els correspondria un 0,88% del dèficit i no el 0,4%. “El Govern 

espanyol torna a incomplir la llei. Es posa uns objectius de dèficit per a l’Administració central 

fàcils de complir i sense haver de fer cap retallada. Llavors obliga a les CCAA a fer unes retallades 

majors a les que els correspondria sabent que és l’administració que més despesa destina a 

educació, sanitat i habitatge”, ha avisat i ha afegit: “Per tant, votarem en contra al sostre de despesa i 

objectius de dèficit per al 2018 que proposa el Govern del PP”, ha assegurat. 

 

Grup Parlamentari Nacionalista  

 

Aquest dimecres, la Mesa del Senat ha acatat la sentència del Tribunal Constitucional per a la constitució 

del Grup Parlamentari propi al Senat. “Quasi un any després de veure vulnerats els nostres drets 

fonamentals com a parlamentaris, avui podem intervenir com a grup parlamentari”, ha manifestat 

Cleries, que ha conclòs: “A partir d’avui, s’ha posat en marxa tot el funcionament de la Cambra alta 

amb un nou grup parlamentari, format per 4 senadors del Partit Demòcrata i 2 de Coalició 

Canària”. 
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