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Francesc Homs rebutja la supressió de petits
municipis
El portaveu de la Generalitat veu “al·lucinant” la previsió de l’Estat de suprimir
els ens locals de menys de 20.000 habitants
El representant del Govern ha presidit la inauguració de la Universitat d’Estiu
Ramon Llull Puigcerdà

El portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, ha
reiterat aquest dilluns a Puigcerdà la defensa dels petits municipis i el rebuig a
la intenció del Govern espanyol de suprimir els de menys de 20.000 habitants o
bé traslladar-ne la gestió a les corresponents diputacions provincials. Homs ha
presidit aquest vespre la inauguració de la 14a Universitat d’Estiu Ramon
Llull Puigcerdà, que ha omplert la sala de convencions del Museu Cerdà.
En el cas de la Cerdanya i la resta de comarques de muntanya, la reducció
d’ens locals plantejada des de Madrid implicaria desmantellar la totalitat dels
ajuntaments. Per això, Francesc Homs ha qualifcat d’“al·lucinant” la idea “que
es vulgui suprimir municipis simplement perquè són petits, sense cap altre
criteri”, i ha deixat clar que la Generalitat “no comparteix gens” aquesta
proposta. El representant de l’executiu creu que el G overn espanyol “vol fer
pagar justos per pecadors” i recorda que tant la Generalitat com els ens locals
catalans ja fa temps que fan esforços per racionalitar l’administració.
En aquesta línia, Homs ha incidit en el rebuig a les mesures que prepara
Madrid pel que fa a retallar l’autonomia fnancera catalana. Ben al contrari, ha
reiterat la necessitat del pacte fscal per acabar amb el desequilibri econòmic
que pateix Catalunya en no disposar dels diners que genera. D es del Govern
recorden que, segons les enquestes, prop d’un 80 per cent de catalans reclamen
poder gestionar tots els impostos des de Catalunya. Per això, Francesc Homs
apel·la al suport de tots els grups polítics i espera que aquest assumpte eviti les
errades que hi va haver en el procés de l’Estatut.
Sobre la possible pujada de l’IVA, el representant de la Generalitat ha advertit
a l’Estat que “qualsevol increment d’impostos, o qualsevol mesura per

alleugerir els objectius de dèfcit, han de tenir en compte les administracions
que ja han fet sacrifcis”, ja que en cas contrari s’estaria donant el missatge que
qui ha fet menys esforços és qui en surt més ben parat.
En la conferència inaugural, dedicada a la crisi econòmica, F rancesc Homs ha
volgut transmetre un missatge d’optimisme sobre la capacitat de recuperació
econòmica dels catalans, i ha destacat la dada que el 2011 el nombre de noves
empreses creades va superar el de les que tancaven. L’acte ha comptat amb la
intervenció de l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira; la vicerectora de la
Universitat Ramon Llull, Anna Berga, i la vicepresidenta de l’Associació
Universitària de Cerdanya (AUCer), Maria Àngels Terrones.
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