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El govern demana a l'estat que inverteixi ara els
500 milions pendents en infrastructures
El Punt. La Generalitat i l'estat es reuneixen avui per acordar els traspassos de
competències previstos a l'estatut
El govern català i l'espanyol es reuneixen avui a la tarda en la comissió bilateral per acordar
els traspassos de competències que preveu l'estatut. El conseller de Política Territorial,
Joaquim Nadal, ha insistit avui mateix que demanarien a l'executiu espanyol que inverteixi
els 500 milions d'euros en infrastructures pendents d'executar d'anys anteriors. Ha remarcat,
a més, que ha de ser el govern de Zapatero qui pagui l'estació de la Sagrera del TGV.
'Ha de quedar molt clar que és l'estat qui compromet els seus recursos en aquesta i altres
inversions', ha remarcat Nadal, per qui aquesta inversió s'ha de comptabilitzar en la inversió
que es fa mitjançant la disposició addicional tercera de l'estatut.
Aquesta disposició estableix que, durant set anys, del 2007 al 2013, la inversió de l'estat en
infrastructures a Catalunya s'haurà d'equiparar al pes del PIB català sobre el total de l'estat
espanyol. La liquidació dels comptes del 2007, pel que fa a inversió en infraestructures a
Catalunya per part de l'Estat suma 3.209,3 milions d'euros, que fins als 3.709,9 milions
estipulats per la disposició per al 2007 resulten un diferencial de 500,7 milions que l'estat
encara ha d'invertir.
Una de les prioritats que segons Nadal plantegen ambdues administracions amb vista a la
reunió d'aquesta tarda és 'buscar inversions executables dins de l'any' i acordar la
incorporació del diferencial de l'any així com els incompliments dels dos anys anteriors, per
una banda els 500,7 milions del 2007 i també els milions que restin per invertir del 2008,
xifra que el govern farà pública al llarg de les pròximes setmanes i que Nadal no ha volgut
concretar.
Nadal ha remarcat la importància de liquidar les inversions pendents d'anys anteriors, ja que
en cas contrari 'es pot produir un encadenament en bola de neu de compromisos econòmics
no executats any a any' que portarien el 2013 'a una quantitat inassumible', segons que ha
dit.

