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Josep Monràs valora el rescat financer per a Espanya
Segons l’alcalde de la ciutat, es tracta d’un pla d’ajudes que “si no
generen crèdit pel sector productiu no servirà per res, només per tapar
les vergonyes d’alguns bancs que no han fet bé la feina”.
En declaracions a Vallès Visió, l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, ha valorat
el rescat de la banca espanyola com una mesura que era d’esperar i que el
president del govern central, Mariano Rajoy, portava demanant per tal de “tenir
aquests recursos per tapar els forats que ha creat la banca i fonamentalment
Bankia, és a dir, empreses privades”. Respecte al pla d’ajudes que s’ha acordat
per als bancs espanyols, Josep Monràs ha advertit que “si aquest crèdit no
genera crèdit per a les empreses, per als autònoms i per al sector productiu,
serà un crèdit que servirà de ben poca cosa, únicament servirà per tapar
vergonyes d’alguns bancs que no han fet bé la feina”.
Per una altra banda, i tenint en compte que les informacions publicades
apunten que l’interès que els bancs hauran de pagar rondarà el 3 o 4%,
l’alcalde de la ciutat ha declarat que aquesta és un exemple que demostra que
“l’Estat beneficia més al sector privat de la banca i no a les administracions
públiques que han hagut de signar crèdits al 6%”. En aquest sentit, Josep
Monràs ha afegit que si realment es vol ajudar al sector públic, l’Estat hauria de
concedir, almenys, el mateix tipus d’interès a l’administració local i a la banca
que, en definitiva, “són empreses privades que han generat un forat immens
jugant amb els estalvis de molts ciutadans i ciutadanes i que s’haurà de pagar
amb diners públics; per això hem d’intentar que una part d’aquest rescat vagi
adreçat al sector productiu del país”.
Finalment ha valorat com pot afectar el rescat financer espanyol a les
administracions locals. Per una banda, segons Monràs, l’Estat és el
responsable d’aquest crèdit i tot apunta a la possibilitat que s’hagin de treure
bonificacions i fer encara més ajustos en serveis públics, per tal de poder
generar ingressos i pagar aquest crèdit. Per una altra banda, l’alcalde de Mollet
ha reconegut que tots els consistoris estan preocupats per si l’Estat determina
pujar l’IVA de tot tipus de serveis ja que això suposarà “un increment en el cost
dels serveis que l’Ajuntament presta actualment i una pujada de la despesa que
posarà als consistoris en una situació molt més complicada”.
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