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ARGUMENTS PSC: Vot favorable del PSC als Pressupostos 
Generals de l’Estat 
 
Els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009 reuneixen les 
condicions, les característiques i les previsions financeres i 
econòmiques per ser aprovats. En concret, el PSC considera que 
aquests Pressupostos mereixen el nostre suport en base a les 
següents consideracions. 
 

1. ELS PRESSUPOSTOS JA ES VAN VOTAR, DIJOUS ES 
RETIRA EL VETO DEL SENAT, PROMOGUT PER L’ 
OPOSICIÓ. 

 
Els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009 ja es van 
aprovar en la votació al Congrés dels Diputats. La introducció d’un 
veto pel Senat significa que el text aprovat al Congrés no ha sofert 
cap modificació. 
 

2. SÓN UNS PRESSUPOSTOS BONS PER CATALUNYA 
 
Inclouen 4.626 milions d’euros en inversions en 
infraestructures per Catalunya, i per tant compleixen més que mai 
amb la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut (el 18,7% de la 
inversió total de l’Estat).  
 

• Una inversió que suposa un augment de gairebé el 6% 
respecte els comptes de 2008 i aquest augment supera amb 
escreix l’ augment de la mitjana espanyola, que és del 4,5%. 

• Aquestes xifres són encara més significatives si tenim en 
compte el context de crisi econòmica i l’austeritat amb què 
han estat elaborats els PGE de 2009.  

• Són extraordinàriament millors que tots els acords 
pressupostaris que CiU va assolir amb els Governs d’Aznar 



 
3. SON ELS MILLORS PRESSUPOSTOS PER SORTIR DE LA 

CRISI. SON UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS 
 

• Els pressupostos responen a les necessitats dels ciutadans, 
en un any molt difícil econòmicament. Són solidaris amb els 
que més ho necessiten.  

• La despesa social és la que més creix, amb un total de més 
de 174.000 milions, un 9’5 % més que l’anterior. 

• 1 de cada 2 euros del Pressupost es dedica a polítiques 
socials. 

• Les pensions mínimes augmenten un 6 % de mitjana 
• El pressupost per dependència augmenta un 33 % 
• El pressupost per habitatge augmenta un 16’6 % 

 
4. POSEN LES BASES DE L’ECONOMIA PER A DESPRÉS 

DE LA CONJUNTURA DE CRISI ECONÒMICA 
 

• El Pressupost aposta per l’educació de qualitat, la igualtat 
d’oportunitats i la lluita contra el fracàs escolar: 1953 milions 
per estendre l’educació infantil, avançar cap el trilingüisme, 
més beques (647 milions) i ajudes per l’estudi i la lluita contra 
el fracàs escolar. 

• Afavoreixen l’economia productiva: la inversió productiva en 
R+D+i augmenta un 6’7 %; la inversió en infraestructures creix 
un 4’5 %. 

 
5. NO FAREM EL JOC ALS QUE VOLEN FER CAURE EL 

GOVERN SOCIALISTA. NO SERÀ EL PSC QUI 
AFAVOREIXI EL PP. 

 
• El rebuig dels pressupostos implicaria una inestabilitat política 

i econòmica que perjudicaria. En l’actual context de crisi 
econòmica, cal estar al costat del Govern. CiU ha actuat 
irresponsablement presentat vetos i votant contra els 
Pressupostos i contra Catalunya mentre les negociacions pel 
nou model de finançament estan en marxa. 

• La no aprovació dels Pressupostos no implicaria en cap cas 
obtenir un millor finançament de Catalunya. 

• Si els PGE no s’aprovessin, l’únic que hi surt guanyant seria el 
PP. 

• La no aprovació dels Pressupostos seria el primer pas per 
tenir eleccions anticipades. Seria el pitjor escenari. 



 
 
 

CONCLUSIONS 
 

• L’objectiu principal del PSC és aconseguir un nou sistema de 
finançament més just i solidari amb Catalunya. Votar en contra 
dels Pressupostos no és la via per a defensar els interessos 
dels catalans i catalanes. 

 
• El sistema de finançament actual es regeix per l’acord assolit 

l’any 2001 entre els Governs del PP i de CiU, que és el que 
ens ha portat a la situació actual. 

 
• Els PGE seran aprovats mentre encara es continua negociant 

la reforma del sistema de finançament. Per tant, votar en 
contra dels Pressupostos suposaria trencar amb el procés de 
negociació en curs. 

 
 
 
 
 
 
El PSC actua per responsabilitat, tenint 
únicament en compte els interessos dels 
catalans i catalanes, per sobre de la comoditat o 
incomoditat del PSC o del PSOE 
 



 


