
Els	  pressupostos	  i	  el	  PSC:	  mercadeig,	  clientelisme	  i	  electoralisme	  

Durant	  molts	  dies	  s’ha	  focalitzat	  el	  debat	  de	  pressupostos	  sobre	  si	  la	  CUP-‐CC	  aprovaria	  o	  no	  els	  

comptes.	  Aquest	  article,	  lluny	  de	  reforçar	  aquest	  debat,	  no	  parla	  sobre	  si	  calia	  o	  no	  aprovar	  els	  

pressupostos	  de	  la	  Generalitat	  ni	  tampoc	  del	  caràcter	  antisocial	  d’aquests.	  Primer,	  perquè	  la	  

CUP-‐CC	  ha	  decidit	  assembleàriament	  aprovar-‐los	  i,	  segon,	  perquè	  també	  s’ha	  esmentat	  per	  

activa	  i	  per	  passiva	  que	  aquests	  pressupostos	  no	  reverteixen	  retallades,	  continuen	  afavorint	  la	  

privatització	  de	  serveis	  i	  no	  aposten	  per	  un	  rescat	  social	  de	  mínims.	  La	  CUP-‐CC	  ens	  revisem	  

constantment,	  des	  de	  l’autocrítica	  i,	  sobretot,	  insisteixo	  de	  nou	  a	  través	  de	  l’assemblea	  com	  a	  

espai	  de	  debat	  i	  decisió	  imprescindible	  i	  incontestable.	  

Avui,	  però,	  cal	  una	  resposta	  clara	  a	  la	  regidora	  i	  diputada	  del	  PSC	  Marta	  Moreta	  que	  escrivia	  en	  

aquestes	  mateixes	  pàgines	  un	  article	  titulat	  Un	  desencert	  darrere	  l’altre	  amb	  afirmacions	  com:	  

“802	  esmenes	  plantejades	  pel	  PSC	  han	  estat	  aprovades	  [...]	  el	  govern	  ha	  d’incorporar	  en	  el	  

pressupost	  2017	  les	  802	  esmenes	  presentades	  pel	  PSC”.	  Per	  tota	  aquella	  persona	  que	  no	  

segueixi	  de	  prop	  l’actualitat	  parlamentària	  li	  poden	  semblar	  significatives	  i	  importants	  les	  

aprovacions	  esmentades.	  Però	  per	  sortir	  del	  marc	  simplista	  i	  propagandístic	  que	  ens	  té	  

acostumades	  la	  diputada	  i	  regidora	  manlleuenca	  intentaré	  desgranar,	  breument,	  el	  gra	  de	  la	  

palla.	  

El	  procés	  de	  negociació	  dels	  pressupostos	  s’ha	  portat	  per	  part	  de	  JxS	  d’esquenes	  a	  tots	  els	  

grups	  i,	  de	  forma	  puntual	  i	  sense	  grans	  avenços	  amb	  la	  CUP-‐CC.	  Sigui	  dit,	  des	  del	  desconcert,	  la	  

CUP	  no	  ha	  pogut	  incidir	  significativament	  per	  canviar	  uns	  pressupostos	  continuistes	  i	  al	  

xantatge	  permanent	  del	  Govern	  condicionant-‐los	  a	  un	  futur	  referèndum.	  No	  obstant,	  un	  cop	  

presentada	  la	  proposta	  inicial	  de	  pressupostos	  i	  aprovada	  l’entrada	  	  tràmit	  els	  grups	  polítics	  

poden	  realitzar	  dos	  tipus	  d’esmenes:	  (1)	  esmenes	  d’altes	  i	  baixes	  als	  pressupostos,	  on	  

s’especifica	  d'on	  treure	  els	  recursos	  per	  tal	  de	  tenir	  mes	  diners	  per	  a	  altres	  partides	  i	  (2)	  

esmenes	  al	  text	  articulat	  “segons	  disponibilitat	  pressupostàries”,	  on	  les	  propostes	  no	  serveixen	  

per	  res,	  encara	  que	  s’aprovin,	  ja	  que	  no	  venen	  dotades	  pressupostàriament.	  

Sobre	  les	  primeres	  esmenes,	  aquelles	  que	  proposen	  altes	  i	  baixes	  als	  pressupostos,	  les	  

aportacions	  dels	  partits	  polítics	  han	  estat	  les	  següents:	  CUP	  (111	  esmenes,	  760M	  d’€),	  C’S	  (37	  

esmenes,	  297M	  d’€),	  PP	  (28	  esmenes,	  21M	  d’€),	  CSQP	  (7	  esmenes,	  20M	  d’€),	  JxS	  (3	  esmenes,	  

1M	  d’€)	  i	  PSC	  (1	  esmena,	  5,8M	  d’€).	  Els	  números	  parlen,	  però	  què	  ens	  diuen	  si	  els	  analitzem?	  

La	  CUP,	  i	  cal	  dir-‐ho	  clar,	  ha	  estat	  amb	  molta	  diferència	  respecte	  la	  resta	  la	  única	  a	  fer	  un	  esforç	  

propositiu	  per	  introduir	  millores	  socials.	  En	  canvi,	  mirant	  a	  l’oposició,	  només	  C’s	  ha	  presentat	  

un	  nombre	  significatiu	  d’esmenes	  d’altes	  i	  baixes	  als	  pressupostos.	  El	  PP	  ha	  presentat	  moltes	  



esmenes	  de	  reducció	  però	  després	  ha	  proposat	  destinar	  els	  recursos	  al	  retorn	  del	  deute.	  CSQP	  

ha	  presentat	  poques	  esmenes	  numèriques	  i	  amb	  canvis	  poc	  significatius.	  I	  el	  PSC?	  Només	  una	  

esmena	  per	  eliminar	  la	  partida	  destinada	  a	  la	  celebració	  del	  referèndum.	  Prioritats...	  

Sobre	  les	  segones	  esmenes,	  aquelles	  que	  no	  s’apliquen	  directament	  ja	  que	  depenen,	  com	  diu	  

l’articulat,	  “segons	  disponibilitat	  pressupostàries”	  la	  CUP-‐CC	  va	  decidir	  aprovar	  moltes	  de	  les	  

presentades	  però	  sent	  conscients	  que	  no	  podien	  servir	  per	  jugar	  amb	  la	  misèria	  i	  fer	  

clientelisme	  d’algunes	  de	  les	  propostes.	  Malauradament	  Marta	  Moreta,	  i	  el	  PSC,	  juguen	  

sempre	  a	  aquest	  joc	  electoralista:	  fer	  passar	  bou	  per	  bèstia	  grossa.	  	  

Això	  és	  el	  que	  ha	  fet	  l’oposició,	  sobretot	  PP,	  PSC	  i	  CSQP:	  presentar	  centenars	  d’esmenes	  al	  text	  

articulat	  per	  demanar	  centenars	  d’equipaments	  sanitaris,	  educatius,	  esportius	  i	  millores	  en	  

polítiques	  socials	  i	  mediambientals	  però	  sempre	  amb	  el	  text	  “dins	  de	  les	  disponibilitats	  

pressupostàries	  per	  al	  2017”.	  Esmenes	  que	  serveixen,	  moltes	  vegades,	  perquè	  aquests	  partits	  

puguin	  anar	  pel	  territori	  fomentant	  les	  seves	  pròpies	  xarxes	  clientelars	  i	  pressionant	  els	  partits	  

que	  han	  aprovat	  els	  pressupostos.	  Molt	  circ	  i	  poc	  pa.	  Anant	  al	  PSC	  trobem	  curiosament	  que	  les	  

demandes	  de	  més	  de	  100	  escoles	  i	  instituts	  nous	  o	  remodelacions	  es	  centren	  en	  zones	  molt	  

concretes	  del	  país,	  casualment	  (o	  no)	  on	  tenen	  més	  implantació	  municipal.	  

La	  CUP-‐CC	  va	  decidir	  no	  rebutjar-‐les	  en	  bloc	  (excepte	  les	  del	  PP	  i	  C’s	  que	  si	  que	  es	  van	  votar	  

negativament	  totes).	  Encertadament	  o	  no	  es	  va	  voler	  valorar	  cada	  una	  d’aquestes	  esmenes	  

amb	  dos	  objectius:	  primer,	  no	  votar	  en	  contra	  de	  propostes	  que	  podríem	  estar	  plenament	  

d’acord	  tot	  i	  saber	  que	  no	  hi	  havia	  disponibilitat	  pressupostària	  i,	  segon,	  desarmar	  l’estratègia	  

de	  la	  resta	  de	  grup	  de	  l’oposició	  i	  fer	  visible	  que	  aquest	  tipus	  d’esmenes	  no	  serveixen	  per	  res.	  

Cal	  dir	  que	  aquests	  dos	  objectius	  no	  sempre	  s’aconsegueixen,	  la	  sobre	  mediatització	  d’aquests	  

pressupostos	  a	  vegades	  amaguen	  aquelles	  feines	  a	  l’ombra	  i	  constants	  que	  alguns	  grups,	  com	  

la	  CUP-‐CC,	  ha	  fet	  i,	  per	  contra,	  visualitzen	  aspectes	  clientelars	  i	  electoralistes	  d’altres,	  com	  el	  

PSC.	  	  

Repeteixo:	  des	  de	  la	  CUP-‐CC	  ens	  revisarem	  i	  farem	  de	  nou	  autocrítica,	  però	  calia	  posar	  llums	  i	  

taquígrafs	  a	  la	  política	  del	  mercadeig.	  Aquesta	  és	  la	  fotografia	  que	  ens	  volia	  amagar	  la	  regidora	  

i	  diputada	  del	  PSC.	  
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