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Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró  

President de la Generalitat de Catalunya, 

 

LLEIS DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER AL 2011: CAP A ON ANEM? 

 

Els projecte anual de pressupostos de la Generalitat és la plasmació anual d’un projecte polític i ideo-

lògic, d’una manera de veure el país en cada moment i un pas endavant o endarrere sobre com vo-

lem el país en el futur.  

 

Esquerra és un partit amb voluntat i actitud de Govern i de coresponsabilitat en tot allò que afecti i 

impliqui la ciutadania de Catalunya i, en especial, les seves classes mitjanes i populars. Així ho hem 

demostrat treballant per la governabilitat, el present i el futur de Catalunya en totes les institucions i 

cambres on hem estat i estem presents, sigui al Govern, sigui a l’oposició. 

 

El Govern de la Generalitat ens demana que el grup parlamentari d’Esquerra ens abstinguem en les 

votacions dels projectes de llei de pressupostos i mesures fiscals i financeres per tal de facilitar la 

governabilitat del país i per responsabilitat. 

 

La nostra responsabilitat l’hem feta patent quan des de la presa de possessió del Govern hem ofert 

diàleg al Govern per afrontar plegats les dificultats i la davallada dràstica dels ingressos de les admi-

nistracions, de les empreses i de les famílies i de preparar el país i la seva gent per a una sortida de la 

crisi amb els mínims costos possibles per a la cohesió social. Disposició a ajudar el Govern a adoptar 

prioritats i mesures d'estalvi que no posin en perill la qualitat dels serveis públics i la cohesió social a 

casa nostra. Disposició per treballar amb el Govern per aconseguir un nou model de finançament 

basat en el concert econòmic per tal que l’esforç fiscal que fan els catalans i catalanes es correspon-

gui amb uns serveis públics de qualitat i al nivell de la riquesa de Catalunya. 

 

El sacrifici que tothom haurà de continuar fent fins la sortida de la crisi econòmica requereix més que 

mai obrir canals de diàleg i d’establiment conjunt de prioritats per tal que sigui possible el compro-
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mís i la coresponsabilitat. Hem demanat i ofert diàleg i debat sobre les prioritats i les mesures unila-

terals de retallada pressupostària que s’han anat emprenent des del Govern, no hem obtingut cap 

gest o cap resposta. Discrepem en les formes i en els continguts, per tant, del Govern envers els que 

volem ser coresponsables del futur del país i estar al costat del Govern quan es posen en dubte o 

s’intenten laminar els pilars del nostre limitat autogovern. 

 

D’acord amb el compromís adquirit amb el president de la Generalitat, us trametem els elements 

per al diàleg respecte dels pressupostos de la Generalitat per al 2011 amb la vista posada en els 

esforços per a la cohesió social. 

 

1. Moratòria en l’aplicació de la Llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regu-

lació de l'impost sobre successions i donacions, aprovada en lectura única el darrer Ple del 

Parlament amb el suport del Partit Popular després del compromís que va adquirir el Govern 

de suprimir-lo per complet, juntament amb donacions, en els pròxims exercicis pressuposta-

ris. Moratòria en l’aplicació de mesures que representin menys ingressos, en especialment si 

són provinents de rendes altes, fins que no entri en vigor l’acord de finançament que ha de 

permetre recaptar, inspeccionar, gestionar i liquidar els nostres impostos. 

 

2. Aplicació de la sisena hora a tots els centres públics per als pròxims cursos escolars. La im-

plantació de la sisena hora als centres públics ha estat una mesura garantir l'equitat i per 

prestigiar l'escola pública i per prevenir i superar el fracàs escolar que iguala les condicions 

d’escolarització entre totes les escoles que reben fons públics.  

L’ampliació d’horari lectiu dels mestres juntament amb la supressió de la sisena hora repre-

sentarà que cada centre disposarà entre 100 i 265 hores per atendre l’alumnat amb dificul-

tats, en funció de la dimensió del centre. La sisena hora amb els mateixos criteris representa 

entre 30 i 90 hores, és a dir, un terç de les hores disponibles. O dit d’una altra manera, la si-

sena hora és perfectament assumible amb les plantilles amb què compta el Govern per al 

curs vinent.   
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Si la raó principal del Govern per suprimir la sisena hora universal és haver de pagar la sisena 

hora a la concertada, proposem una reprogramació del calendari previst en el Pacte Nacional 

Per l’Educació atenent a les dificultats econòmiques, com ha fet el Govern amb la reprogra-

mació d’inversions previstes.   

 

3. Mantenir els ajuts a les famílies de rendes baixes i mitjanes. L’eliminació dels ajuts univer-

sals per fill a càrrec i el manteniment dels ajuts per a les famílies d’especial vulnerabilitat, és 

a dir, els que tinguin com a ingressos d’unitat familiar l’Índex de Renda de Suficiència de Ca-

talunya (7.967,73 € anuals bruts per família) pel qual ha optat el Govern per a aquests pres-

supostos, deixa fora les famílies que se sustenten amb uns ingressos nets mensuals d’entre 

1.000 i 2.000 euros. Cal mantenir els ajuts i prestacions a les famílies amb fills i filles a càr-

rec introduint per al 2011 una modificació que introdueixi criteris de renda familiar, esta-

blint com a topall 5 vegades l’Índex de Renda de Suficiència per al 2011 (39.838,65 € bruts 

l’any atenent que l’IRSC 2011 és de 7.967,73 € ) amb l’objectiu de millorar l’eficàcia per a la 

cohesió social dels ajuts i de preservar les polítiques de suport a les famílies per a les clas-

ses mitjanes.  

 

4. Mantenir el pressupost de l’atenció primària de salut. El sistema sanitari requereix d’un fi-

nançament estable de creixement sostenible i d’una reordenació dels serveis per reduir cos-

tos poc eficients. Però la reordenació dels serveis no pot comportar l’abandonament d’un 

model de proximitat eficaç i eficient. I la reducció pressupostària no pot afectar com afecta 

l’atenció directa a l’usuari: la reducció de serveis sanitaris i assistencials suposa un 60% del 

total de la retallada de Salut, i la retallada en atenció primària respecte del 2010 és del 12%.   

 

Esquerra demanem que es mantingui el pressupost d’atenció primària de l’any 2010 atenent 

al fet que, a més de ser la porta d’entrada al sistema sanitari i eina clau de prevenció de la sa-

lut, es veurà molt tensionada per la disminució dels serveis hospitalaris i pel traspàs de funci-

ons assignades fins al moment als centres hospitalaris a la primària (com el seguiment posto-

peratori a casa) i que la reducció de despesa en serveis tant de primària com especialitzats 

s’estableixi en funció de criteris clínics i a partir del diàleg i el consens socials i polítics. 
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5. Mantenir una interlocució preferent sobre l’anomenada Llei òmnibus, tant abans que sigui 

aprovada pel Govern com en la tramitació parlamentària. L’avantprojecte de Llei de simpli-

ficació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica és un 

calaix de sastre en què es barregen mesures necessàries de simplificació administrativa amb 

reformes partidistes i profundes en matèria de política cultural, sanitària, d’habitatge, entre 

d’altres de legislació que havia estat objecte i resultat de debats, consensos i pactes socials i 

polítics. El Govern ha de mostrar la seva disposició a parlar-ne amb calma i a retirar els as-

pectes més regressius.  

 

Les demandes exposades defugen tant del maximalisme demagògic com de la desídia complaent. Les 

demandes exposades se sostenen sobre la responsabilitat del manteniment de polítiques de cohesió 

social i de recuperació econòmica i de diàleg i consens de país en els propers anys, en moments difí-

cils econòmicament parlant, que és quan més necessàries són. Esquerra hem fet palesa la nostra 

responsabilitat i l’interès superior en la defensa dels interessos de Catalunya coimpulsant la comissió 

pel concert econòmic i comprometent-nos a fer costat al Govern fins al final. La responsabilitat que 

se’ns exigeix, exigeix també un horitzó de futur de les polítiques públiques i un compromís polític 

total per aconseguir rebaixar més que significativament la sagnia d’un dèficit fiscal corresponsable 

amb la davallada d’ingressos públics de la situació financera de la Generalitat.  

 

Esperem de poder-ne parlar abans del dia 10 al matí, en què s’acaba el termini per presentar esmena 

a la totalitat als Pressupostos.  

 

Palau del Parlament, 7 de juny de 2011 

 

 


