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El PSC saluda el nou Govern Zapatero  

Destaca la decisió del president per fer de la lluita contra la crisi la màxima 

prioritat, l'enfortiment del pes polític del gabinet i la garantia del manteniment del 

seu compromís envers les polítiques socials 

La Comissió Executiva del PSC creu que l’àmplia remodelació del Govern central 

anunciada avui pel president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que valora 

positivament, obre una nova etapa política, refermant el lideratge de l’Executiu per 

fer front a la situació de crisi econòmica i per donar un nou impuls a la seva gestió.  

 

El PSC mostra la seva confiança en la capacitat dels nous titulars de la 

vicepresidència segona d’Economia i Hisenda, de la vicepresidència tercera de 

Cooperació Territorial, així com del ministeri de Foment, que podran resoldre 

importants qüestions que Catalunya té pendents, com la reforma del sistema de 

finançament, el desplegament de l’Estatut, el traspàs de la gestió de Rodalies i la 

participació determinant de la Generalitat en la gestió de l’aeroport de Barcelona-El 

Prat. 

 

El PSC vol aprofitar per reconèixer públicament la tasca de molts anys de servei 

públic a Espanya i a la Unió Europea del Vicepresident Solbes a qui volem 

testimoniar la nostra admiració i amistat. 

Finalment, el PSC vol manifestar públicament la seva confiança en la capacitat 

política del Vicepresident tercer de Cooperació Territorial, Manuel Chaves per 

impulsar el desenvolupament de l’Estat de les Autonomies i el desplegament de les 

previsions contingudes en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’experiència de 

Manuel Chaves com a President de la Junta de Andalucía, el seu actiu paper en 

l’impuls del nou Estatut d’Autonomia de la seva Comunitat, així com la col·laboració 

política que hem mantingut amb ell al llarg de molt de temps, ens permeten 

augurar un impuls molt significatiu a les tasques que avui se li encomanen i 

l’obertura d’una etapa encara més profitosa en les relacions entre el Govern de la 

Generalitat i el Govern d’Espanya. 

 


