PRESSUPOSTOS SÍ, FINANÇAMENT TAMBÉ

No sento que traeixi Catalunya votant els pressupostos de l’Estat.
Aquests pressupostos són positius per a nosaltres i aprovar-los no vol dir
que no calgui treballar aferrissadament pel finançament que marca
l’Estatut

SIXTE MORAL, Diputat del PSC al Congrés dels Diputats
EL PUNT, 18.12.08

Ni em sento, en la meva funció de diputat, inútil —em sembla més inútil
pactar unes aportacions i després perdre-les vetant els pressupostos al
Senat com ha fet ERC— com diu el senior Puigcercós, ni mai m’ha passat
pel cap pensar que els catalans som imbècils com he sentit que deia el
senyor Madí que pensem els socialistes —senyor que, de la imbecil·litat,
en deu saber un niu— ni em crec les crides a la unitat dels senyors Mas i
Sánchez Llibre, perquè ja sabem quina és la seva visió de la unitat que es
trenca quan els seus interessos perillen i, sobretot, perquè quan ens van
dir que havien pactat amb Aznar el millor finançament possible per a
Catalunya i li auguraven llarga vida, ens van enganyar miserablement. Ara
no me’ls crec. I filant molt prim tampoc em sento conjurat a defensar
sempre el govern de la Generalitat com diu el conseller Castells, primer
perquè el govern no és infal·lible i segon perquè a mi no m’ha nomenat
la Generalitat. I, clarament, no sento que traeixi Catalunya votant
aquests pressupostos de l’Estat.

En temps de crisi com l’actual, els pressupostos han de complir tres
característiques estratègiques: han de ser austers, han d’atendre amb
major mesura les politiquees socials donant suport als sectors més

afectats per la crisi i han de tenir un alt nivell d’inversions, per poder
generar activitat laboral. A més, al nostre país reclamem que tinguin la
dotació per a Catalunya que respon als compromisos del títol addicional
tercer de l’Estatut pel que fa a inversions. I amb una suma de 4.626
milions d’euros es dóna compliment a aquest compromís, a més de la
quantitat que s’obtindrà fruit de les mesures sobre el finançament
d’obres als ajuntaments.

Aquests pressupostos tenen recorregut i no tanquen posibles nous
acords fonamentalment en aquelles àrees que fan referència als aspectes
socials socials i a combatre els efectes de la crisi tot garantint els drets
que en moments de recessió podrien resultar minvats. Pràcticament un
53% de les despeses estan vinculades a polítiques socials, amb
augments significatius en matèries com ara dependència, serveis socials,
habitatge, polítiques contra l’atur, i salut, educació i recerca i innovació.
L’augment destacat en les inversions vinculades a estructures també ha
d’ajudar a l’activació de l’economia i a la creació o el manteniment del
treball. Les infraestructures no sols han de millorar la necessària
mobilitat sinó que cal que generin noves expectativas de creixement i de
potenciació dels actius territorials.

Possiblement, i també s’ha dit, aquests no són els pressupostos que
tothom desitjaria per la situació que vivim però també és conegut que la
política és l’art del possible, i els pressupostos són l’expressió numèrica
de la política. Aquests pressupostos són, doncs, uns pressupostos que
poden generar la confianza necessària en temps de crisi. Confiança en el
fet que les polítiques de l'Estat prioritàriament aniran a combatre
directament la crisi posant èmfasi en aquelles inversions i propostes que
millorin la possibilitat dels sectors innovadors i generadors d'activitat. I

paral·lelament a combatre els efectes de la crisi amb polítiques socials i
de suport.

És necessari lligar finançament i pressupostos? No necessàriament. És
evident que el finançament caldrà incloure'l en el pressupost però com
que la nova fórmula canviarà aspectes normatius no necessàriament cal
fer-ho paral·lelament malgrat que seria el desitjable. Hi ha qui ho vol
lligar per pur tacticisme i per treure'n rendibilitat política ben legítima,
però potser no és el més desitjable en moments com aquest.

Que el govern de l'Estat està fora de terminis? Sí. Que el govern de
l'Estat està dilatant massa la solució? També. Que cal un fórmula
definitiva? És obvi. Que el finançament ha de fer ossible la suficiència
econòmica de Catalunya? És d'una evidència palmària.

Però tot això no vol dir que no es puguin aprovar els pressupostos. Els
diputats del PSC que donem suport al govern espanyol em sembla que
tenim moltes obligacions, i entre aquestes hi ha la d'aprovar els
pressupostos, que, malgrat es digui el que es vulgui, són positius per a
Catalunya, i la de treballar aferrissadament pel finançament que marca
l'Estatut.

Amb els pressupostos aprovats anirem pel finançament i com més aviat
millor. Que no en quedi cap dubte. Ni ens queda dubte a cap dels 25
diputats i diputades socialistes, que treballem al servei de Catalunya. Ho
tenim clar. I els fets, més enllà de la cridòria generalitzada, així ho
demostraran.

