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4 Esmena núm. 4
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.

5 Esmena núm. 5
A la totalitat
S. P. Ciutadans (1)

A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2011
Tram. 200-00005/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 14158 i 14159 a 14170 presentades  
pel G. P. Socialista; reg. 14172 i 14173  
a 14184 presentades pel G. P. Iniciativa  
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa;  
reg. 14221 i 14274 a 14285 presentada pel  
S. P. de Solidaritat Catalana per la Independència;  
i reg. 14241 a 14253 presentades pel  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;  
i reg. 14255 a 14267 presentades pel  
S. P. Ciutadans.
Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 10.06.2011

Esmenes a la totalitat de retorn del Projecte de llei

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialista (1)

A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.

2 Esmena núm. 2
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.

Exposició de motius.1

3 Esmena núm. 3
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (1)

A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.

N. de la R.: El document explicatiu adjunt pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

1. Vegeu la pàgina 4.
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Exposició de motius de l’esmena a la totalitat

Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa

El projecte de pressupostos presentat pel Govern de la 
Generalitat per 2011 es caracteritza per no afrontar el 
principal problema del país, la crisi econòmica. Són uns 
pressupostos socialment injustos i ecològicament insos-
tenibles. Uns pressupostos que deterioraran els serveis 
públics.

Uns pressupostos que no serveixen per reactivar l’econo-
mia.

Els pressupostos presentats pel Govern no fan front al 
problema més important del país, la crisi econòmica, i 
els seus efectes més dramàtics: l’atur i la pobresa, que 
posen en risc la cohesió social i les perspectives de futur 
del país.

Per superar la crisi cal reactivar l’economia impulsant 
el canvi de model productiu, amb la recuperació de la 
demanda interna i el creixement de les exportacions i el 
consegüent increment de l’ocupació. Cap d’aquests rep-
tes es veuen reflectits en la proposta del Govern.

El principal objectiu del Govern de la Generalitat per 
2011 hauria de ser impulsar una estratègia per crear ocu-
pació en l’economia productiva i verda i els serveis soci-
als, com estan fent els països més avançats d’Europa. La 
creació de llocs de treball és indispensable per reduir el 
dèficit de la Generalitat.

La reducció de més de 2.000 milions d’euros del pressu-
post contribuirà a la contracció de l’economia ja que dis-
minuirà dràsticament l’activitat del sector públic (les in-
versions disminueixen un 42%) i no impulsarà el privat.

Per posar un exemple, el pressupost del departament 
que hauria de liderar les polítiques d’ocupació, empresa 
i ocupació, es redueix un 23% i, en concret, el foment de 
l’ocupació un 16%. Així mateix, les polítiques de R+D+i 
es redueixen un 26%.

Aquests són els pressupostos de la resignació. Les previ-
sions macroeconòmiques del pressupostos preveuen un 
creixement del 0,9% del PIB, un increment de la deman-
da interna de 0’0% i un creixement de l’atur de fins al 
18%.

Els països europeus que han aguantat més la crisi son 
aquells que tenen un sector públic potent que garanteix 
l’estat del benestar: Catalunya hauria de convergir cap 
aquests estàndards europeus, però els pressupostos d’en-
guany en divergeixen.

Uns pressupostos socialment injustos.

Els pressupostos estableixen una distribució injusta 
dels costos de la crisi. L’acció pressupostària és com 
unes tisores amb dues fulles: una d’ingressos i l’altra de 
despesa. Totes dues s’han d’equilibrar per fer un ajust 
equitatiu. CiU ha preferit utilitzar només la fulla de la 
contenció de la despesa social, convertint-se amb un ga-
nivet que estripa l’estat del benestar.

Aquests pressupostos consoliden les retallades iniciades 
a primers d’any en la sanitat, amb una retallada del 6,5% 
en relació al pressupost de 2010 (que s’incrementa fins 

al 15% si es compta el deute desplaçat), amb una reduc-
ció, entre d’altres, de la despesa en atenció primària; el 
pressupost d’educació es redueix un 7,4%; la despesa del 
departament de benestar i família cau un 10%, amb una 
retallada del 74,6% del programa d’atenció a les famíli-
es i l’eliminació de la prestació universal per a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys; la despesa en cultura es redu-
eix un 15,6%; els recursos destinats a polítiques d’ha-
bitatge disminueixen en més del 30% i la cooperació al 
desenvolupament es redueix un 55%.

En una època de crisi els pressupostos disminueixen en 
1.200 milions d’euros la despesa social.

Les retallades no són un apunt comptable, afecten a les 
condicions de vida de la majoria del conjunt de la pobla-
ció i les perspectives de reactivació econòmica. Són un 
atac a l’Estat de benestar i a la necessària cohesió social 
de Catalunya.

La despesa social és una inversió. Les retallades socials 
d’avui són una hipoteca pel futur del país, es convertiran 
en els problemes socials de demà per la reducció de la 
inversió en educació, en la lluita contra la pobresa, en 
els serveis socials o en la cultura, que són la base d’una 
veritable igualtat d’oportunitats.

Són uns pressupostos que no contribueixen a reduir les 
desigualtats sinó que les aprofundeixen i deixaran un 
país pitjor preparat per afrontar els reptes del futur.

És imprescindible desenvolupar les lleis aprovades els 
darrers anys(serveis socials, infància, acollida i eradica-
ció de la violència masclista, autonomia personal i ajut a 
la dependència),així com els pactes nacionals acordats 
(habitatge, educació, immigració), doncs són bàsics per 
assegurar la sostenibilitat del sistema de serveis socials 
de responsabilitat pública de Catalunya.

Davant aquesta situació que el Govern elimini l’impost 
de successions és immoral, és injust i no té cap utilitat 
econòmica. El nostre grup parlamentari ja va proposar 
que es posposés, fins que no es superés la crisi, el dar-
rer tram de la reforma aprovada l’anterior legislatura i 
al mateix temps no tocar l’impost. Però el Govern no ha 
acceptat i ha preferit deslliurar a les 500 famílies més 
riques del pagament d’aquest impost, amb la idea no 
contrastada que donant diners als més rics l’economia 
millorarà i que donarà beneficis per tothom. Es tracta 
d’un plantejament que respon a una determinada opció 
ideològica de caràcter neoliberal.

Cal preguntar-se on seran més útils aquests recursos que 
es deixaran d’ingressar, en inversió social i productiva 
per reactivar l’economia o en les butxaques de les famíli-
es més riques del país.

Uns pressupostos que posen en risc l’eficiència i la quali-
tat dels serveis públics.

El Govern renuncia a una política d’ingressos que po-
dria gravar l’economia especulativa, la contaminació i 
les rendes més altes. En aquest marc l’únic escenari pel 
Govern és retallar la despesa amb una contracció del 
pressupost del 10% que ens situa en els nivells de 2007.

Les necessitats actuals però, són majors que les de 2007, 
la població ha crescut en 324.000 persones i les neces-
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sitats socials s’han incrementat com a conseqüència de 
la crisi.

L’afebliment dels serveis públics s’està produint com a 
conseqüència de les retallades en la prestació dels serveis 
i s’incrementarà per la reducció de les remuneracions de 
personal en un 5%. L’afebliment dels serveis públics 
obre el pas a la privatització dels serveis i la mercanti-
lització de les prestacions. Per altra banda, el pressupost 
de serveis fonamentals com l’administració de justícia es 
redueixen un 8,9% i interior un 6,4%.

Aquesta combinació de rebaixes fiscals a les rendes altes 
i retallades en els serveis públics provoquen un enduri-
ment de les condicions de vida de la majoria de la pobla-
ció, augmentant les desigualtats i posant en greu risc la 
cohesió social al nostre país.

Uns pressupostos ecològicament insostenibles.

El projecte de pressupostos suposen un pas enrere en la 
implantació de polítiques modernes i avançades en la 
gestió de l’aigua, de l’energia i de la mobilitat, amb re-
duccions de la despesa molt significatives.

Així com de la protecció del medi ambient, les actuaci-
ons ambientals han patit una retallada de més del 30%.

No hi ha actuacions significatives previstes per avançar 
en la modernització ecològica de Catalunya.

Hi ha alternativa.

El Govern proposa un dèficit del 2,66% i un endeuta-
ment a finals del 2011 d’un 18%, normal en relació a al-
tres economies europees.

El Govern continua insistint que no hi cap marge de 
maniobra a l’hora d’elaborar els pressupostos. Que l’he-
rència de l’anterior govern els aboca a aquesta política 
restrictiva. Nosaltres opinem que això no és així, que hi 
ha alternatives pressupostàries per sortir de la crisi.

El Grup Parlamentari d’ICV-EUiA fa una proposta pres-
supostària alternativa al Govern que es basa en els dos 
pilars: l’augment dels ingressos i un ajustament més ra-
cional de la despesa.

Actuacions en els Ingressos: 

– Lleialtat institucional. El Govern de l’Estat ha de com-
plir amb totes les obligacions vers la Generalitat i, en 
aquest sentit, cal exigir el pagament immediat del Fons 
de Competitivitat, xifrat en uns 1.450 milions d’euros.

– Una nova fiscalitat sobre les grans fortunes i l’especu-
lació. Creació d’un nou impost sobre la riquesa que gravi 
les grans fortunes i augmentar la fiscalitat sobre les plus-
vàlues (fiscalitat immobiliària, tractament de les SICAV) 
i un impost sobre l’activitat financera.

– Increment d’alguns Impostos Especials, encara per 
sota de nivells europeus, com els del tabac o l’alcohol, 
que també comportarien uns ingressos addicionals sig-
nificatius. Podria comportar més de 100 milions d’euros 
anuals.

– Fiscalitat ambiental: avançar en la fiscalitat adreçada 
a l’estímul de les activitats i els consums sostenibles i la 
dissuasió de les insostenibles i la reducció del consum 
de combustibles fòssils. Cal aplicar diverses figures de 

fiscalitat verda que ja existeixen actualment en diversos 
països de la UE i, fins i tot, en algunes CCAA de l’estat 
espanyol (Castella - la Manxa i Extremadura), especi-
alment en temes energètics i en països com Txèquia o 
Suècia.

En aquest sentint proposem establir un impost sobre 
l’energia nuclear, que tindria una recaptació potencial 
d’uns 40 milions d’euros anuals.

– Així mateix, proposem aplicar el gravamen de Protec-
ció civil que permetria recaptar uns 30 milions d’euros 
anuals.

– Lluita vers el Frau Fiscal: el frau fiscal a Catalunya 
s’estima en més del 5,5% del PIB. Un pla seriós de llui-
ta contra el frau fiscal podria comportar uns ingressos 
addicionals de 195 milions d’euros anuals, per cada dè-
cima del PIB que es redueixi aquest frau actual. Es a 
dir, una reducció de tan sols el 10% del frau fiscal actual 
comportaria 1.070 milions d’euros de recaptació addici-
onal. Hem d’avançar cap a una millor cooperació ATC 
- AEAT i cap el compartiment de bases de dades entre 
agències tributàries i la Seguretat Social.

– No suprimir l’Impost de Successions i Donacions 
i aplicar una moratòria en l’aplicació de la reforma de 
l’impost comportaria una recaptació de 611 milions 
d’euros.

Actuacions en la Despesa: 

– Pla d’Estalvi energètic en tots els àmbits de la Gene-
ralitat. El pla Genercat, aprovat pel primer govern d’es-
querres preveia assolir el 2015 un estalvi de l’11% res-
pecte a l’escenari tendencial, uns 150 GWh any, més de 
14 milions d’euros. Les auditories fetes els darrers anys 
als grans edificis de la Generalitat encara permetien anar 
més enllà, fins a un 27% de pro mig d’estalvi, uns 35 mi-
lions d’euros, fent inversions recuperables en 6 anys i fà-
cilment finançables pel sector d’operadors privats ESCO 
o amb crèdits de l’ICO.

– Eliminació dels concerts a les escoles d’elit que segre-
guen en funció del sexe. Podria comportar una reducció 
de despesa entre 25 i 30 milions d’euros anuals. Si s’apli-
qués a partir del curs 2011-2012, comportaria un estalvi 
de 10 a 12 milions d’euros pel 2011.

– Avançar en la concreció de la racionalització dels Or-
ganismes públics que depenen de la Generalitat. Cal 
concretar l’impacte real en termes absoluts. I millorar 
els rendiments de comptes i la transparència de tots els 
organismes finançats amb fons públics i que presten ser-
veis per la Generalitat.

– Pla de mesures d’ajust pressupostari en el Sistema Sa-
nitari Públic català. Endegar mesures urgents de correc-
ció de les ineficiències més evidents del sistema sanitari, 
des d’una visió integral de tot el sistema –i no de forma 
individualitzada centre a centre– que tingui en compte 
els elements d’equilibri territorial: 

• Enfortir l’atenció primària, com a estratègia per garan-
tir la qualitat i optimitzar els recursos econòmics. Posar 
en pràctica, en el conjunt del sistema sanitari totes les 
mesures de desburocratització que va sol·licitar la CAM-
FIC el 2009 encara no aplicades. Racionalitzar i reduir 
les estructures directives i de gestió del sistema.
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8 Esmena núm. 8
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(2)

Presidència

9 Esmena núm. 9
A la totalitat
S. P. Ciutadans (2)

Presidència

10 Esmena núm. 10
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (2)

Presidència

Governació i Relacions Institucionals

11 Esmena núm. 11
A la totalitat
G. P. Socialista (3)

Governació i Relacions Institucionals

12 Esmena núm. 12
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (3)

Governació i Relacions Institucionals

13 Esmena núm. 13
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(3)

Governació i Relacions Institucionals

14 Esmena núm. 14
A la totalitat
S. P. Ciutadans (3)

Governació i Relacions Institucionals

• Estendre a la totalitat dels CAP els sistemes d’informa-
ció de l’ICS, de manera que tota l’atenció primària utilit-
zi les mateixes bases de dades, utilitzant el potencial de 
programes com el Selfaudit i el PREFASEG.

• Impulsar un pla de racionalització de la despesa farma-
cèutica que inclogui la substitució en tota la prescripció 
amb finançament públic, de medicaments per versions més 
barates i amb iguals efectes terapèutics i prohibeixi l’activi-
tat informativa i de promoció comercial als centres de sa-
lut i els programes de formació continuada promoguts per 
companyies farmacèutiques i de tecnologia mèdica.

• Promoure la fusió d’entitats concertades i procedir a la 
integració de les que són totalment dependents jurídica-
ment de la Generalitat en l’ICS, aplicant les pautes sobre 
fusions d’entitats previstes en el Pla de racionalització 
aprovat pel Govern el juny del 2010. Aplicar a tot el SIS-
CAT i en un 100% el programa de racionalització de la 
despesa de la prestació farmacèutica que té l’ICS.

• Aplicar tota la reducció de preus dels productes far-
macèutics que volia aprovar el Govern de l’estat el maig 
de 2010 i que CiU va reduir en 500 milions d’euros per 
abstenir-se i que s’aprovés. Comportaria una reducció de 
la despesa a Catalunya d’uns 90 milions d’euros anuals.

Aplicant aquest conjunt de mesures s’assoliria una re-
ducció propera al 450 milions d’euros sense afectar ne-
gativament a la qualitat de l’assistència i a l’equitat.

En total, l’aplicació de les mesures proposades permetria 
aconseguir més de 2000 M d’euros sense afectar la in-
versió social i productiva.

Esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries 
corresponents als departaments del govern

Presidència

6 Esmena núm. 6
A la totalitat
G. P. Socialista (2)

Presidència

7 Esmena núm. 7
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (2)

Presidència
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Ensenyament

21 Esmena núm. 21
A la totalitat
G. P. Socialista (5)

Ensenyament

22 Esmena núm. 22
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (5)

Ensenyament

23 Esmena núm. 23
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(5)

Ensenyament

24 Esmena núm. 24
A la totalitat
S. P. Ciutadans (5)

Ensenyament

25 Esmena núm. 25
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (5)

Ensenyament

Salut

26 Esmena núm. 26
A la totalitat
G. P. Socialista (6)

Salut

15 Esmena núm. 15
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (3)

Governació i Relacions Institucionals

Economia i Coneixement

16 Esmena núm. 16
A la totalitat
G. P. Socialista (4)

Economia i Coneixement

17 Esmena núm. 17
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (4)

Economia i Coneixement

18 Esmena núm. 18
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(4)

Economia i Coneixement

19 Esmena núm. 19
A la totalitat
S. P. Ciutadans (4)

Economia i Coneixement

20 Esmena núm. 20
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (4)

Economia i Coneixement
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34 Esmena núm. 34
A la totalitat
S. P. Ciutadans (7)

Interior

35 Esmena núm. 35
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (7)

Interior

Territori i Sostenibilitat

36 Esmena núm. 36
A la totalitat
G. P. Socialista (8)

Territori i Sostenibilitat 

37 Esmena núm. 37
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (8)

Territori i Sostenibilitat

38 Esmena núm. 38
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(8)

Territori i Sostenibilitat

39 Esmena núm. 39
A la totalitat
S. P. Ciutadans (8)

Territori i Sostenibilitat

40 Esmena núm. 40
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (8)

Territori i Sostenibilitat

27 Esmena núm. 27
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (6)

Salut

28 Esmena núm. 28
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(6)

Salut

29 Esmena núm. 29
A la totalitat
S. P. Ciutadans (6)

Salut

30 Esmena núm. 30
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (6)

Salut

Interior

31 Esmena núm. 31
A la totalitat
G. P. Socialista (7)

Interior

32 Esmena núm. 32
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (7)

Interior

33 Esmena núm. 33
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(7)

Interior
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47 Esmena núm. 47
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (10)

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural

48 Esmena núm. 48
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(10)

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural

49 Esmena núm. 49
A la totalitat
S. P. Ciutadans (10)

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural

50 Esmena núm. 50
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (10)

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural

Benestar Social i Família

51 Esmena núm. 51
A la totalitat
G. P. Socialista (11)

Benestar Social i Família

52 Esmena núm. 52
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (11)

Benestar Social i Família

Cultura

41 Esmena núm. 41
A la totalitat
G. P. Socialista (9)

Cultura

42 Esmena núm. 42
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (9)

Cultura

43 Esmena núm. 43
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(9)

Cultura

44 Esmena núm. 44
A la totalitat
S. P. Ciutadans (9)

Cultura

45 Esmena núm. 45
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (9)

Cultura

Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

46 Esmena núm. 46
A la totalitat
G. P. Socialista (10)

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural
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60 Esmena núm. 60
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (12)

Empresa i Ocupació

Justícia

61 Esmena núm. 61
A la totalitat
G. P. Socialista (13)

Justícia

62 Esmena núm. 62
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (13)

Justícia

63 Esmena núm. 63
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(13)

Justícia

64 Esmena núm. 64
A la totalitat
S. P. Ciutadans (13)

Justícia

65 Esmena núm. 65
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (13)

Justícia

53 Esmena núm. 53
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(11)

Benestar Social i Família

54 Esmena núm. 54
A la totalitat
S. P. Ciutadans (11)

Benestar Social i Família

55 Esmena núm. 55
A la totalitat
S. P. de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència (11)

Benestar Social i Família

Empresa i Ocupació

56 Esmena núm. 56
A la totalitat
G. P. Socialista (12)

Empresa i Ocupació

57 Esmena núm. 57
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (12)

Empresa i Ocupació

58 Esmena núm. 58
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(12)

Empresa i Ocupació

59 Esmena núm. 59
A la totalitat
S. P. Ciutadans (12)

Empresa i Ocupació
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 14171)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres (tram. 200-00006/09).

1 EsmEna núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
14185 i 14212)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, adjunten la següent addenda al 
Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (tram. 
200-00006/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern del Projecte de llei.

Esmena a la totalitat al Projecte de llei de 
mesures fiscals i financeres de 2011

Exposició de motius

El projecte de pressupostos presentat pel Govern de la 
Generalitat per 2011 es caracteritza per no afrontar el 
principal problema del país, la crisi econòmica. Són uns 
pressupostos socialment injustos i ecològicament insos-
tenibles. Uns pressupostos que deterioraran els serveis 
públics.

Uns pressupostos que no serveixen per reactivar l’eco-
nomia.

Els pressupostos presentats pel Govern no fan front al 
problema més important del país, la crisi econòmica, i 
els seus efectes més dramàtics: l’atur i la pobresa, que 
posen en risc la cohesió social i les perspectives de futur 
del país.

Projecte de llei de mesures fiscals i finan-
ceres
Tram. 200-00006/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 14151, 14155, 14171, 14185 i 14212, 
14286 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 10.06.2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 14151)

A la Mesa del Parlament de Catalunya 

Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (C’s), d’acord amb allò establert a 
l’article 104 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat al text del Projecte de llei de 
mesures fiscals i financeres (tram. 200-00006/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP Ciutadans

Esmena a la totalitat al text del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2011

Jordi Cañas Pérez 
Portaveu adjunt Subgrup C’s

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 14155)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent es-
mena al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres 
(tram. 200-00006/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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La despesa social és una inversió. Les retallades socials 
d’avui són una hipoteca pel futur del país, es convertiran 
en els problemes socials de demà per la reducció de la 
inversió en educació, en la lluita contra la pobresa, en 
els serveis socials o en la cultura, que són la base d’una 
veritable igualtat d’oportunitats.

Són uns pressupostos que no contribueixen a reduir les 
desigualtats sinó que les aprofundeixen i deixaran un 
país pitjor preparat per afrontar els reptes del futur.

És imprescindible desenvolupar les lleis aprovades els 
darrers anys(serveis socials, infància, acollida i eradica-
ció de la violència masclista, autonomia personal i ajut a 
la dependència),així com els pactes nacionals acordats 
(habitatge, educació, immigració), doncs són bàsics per 
assegurar la sostenibilitat del sistema de serveis socials 
de responsabilitat pública de Catalunya.

Davant aquesta situació que el Govern elimini l’impost 
de successions és immoral, és injust i no té cap utilitat 
econòmica. El nostre grup parlamentari ja va proposar 
que es posposés, fins que no es superés la crisi, el dar-
rer tram de la reforma aprovada l’anterior legislatura i 
al mateix temps no tocar l’impost. Però el Govern no ha 
acceptat i ha preferit deslliurar a les 500 famílies més 
riques del pagament d’aquest impost, amb la idea no 
contrastada que donant diners als més rics l’economia 
millorarà i que donarà beneficis per tothom. Es tracta 
d’un plantejament que respon a una determinada opció 
ideològica de caràcter neoliberal.

Cal preguntar-se on seran més útils aquests recursos que 
es deixaran d’ingressar, en inversió social i productiva 
per reactivar l’economia o en les butxaques de les famíli-
es més riques del país.

Uns pressupostos que posen en risc l’eficiència i la quali-
tat dels serveis públics.

El Govern renuncia a una política d’ingressos que po-
dria gravar l’economia especulativa, la contaminació i 
les rendes més altes. En aquest marc l’únic escenari pel 
Govern és retallar la despesa amb una contracció del 
pressupost del 10% que ens situa en els nivells de 2007.

Les necessitats actuals però, són majors que les de 2007, 
la població ha crescut en 324.000 persones i les necessitats 
socials s’han incrementat com a conseqüència de la crisi.

L’afebliment dels serveis públics s’està produint com a 
conseqüència de les retallades en la prestació dels serveis 
i s’incrementarà per la reducció de les remuneracions de 
personal en un 5%. L’afebliment dels serveis públics obre 
el pas a la privatització dels serveis i la mercantilització 
de les prestacions. Per altra banda, el pressupost de ser-
veis fonamentals com l’administració de justícia es redu-
eixen un 8,9% i interior un 6,4%.

Aquesta combinació de rebaixes fiscals a les rendes altes 
i retallades en els serveis públics provoquen un enduri-
ment de les condicions de vida de la majoria de la pobla-
ció, augmentant les desigualtats i posant en greu risc la 
cohesió social al nostre país.

Uns pressupostos ecològicament insostenibles.

El projecte de pressupostos suposen un pas enrere en la 
implantació de polítiques modernes i avançades en la 

Per superar la crisi cal reactivar l’economia impulsant 
el canvi de model productiu, amb la recuperació de la 
demanda interna i el creixement de les exportacions i el 
consegüent increment de l’ocupació. Cap d’aquests rep-
tes es veuen reflectits en la proposta del Govern.

El principal objectiu del Govern de la Generalitat per 
2011 hauria de ser impulsar una estratègia per crear ocu-
pació en l’economia productiva i verda i els serveis soci-
als, com estan fent els països més avançats d’Europa. La 
creació de llocs de treball és indispensable per reduir el 
dèficit de la Generalitat.

La reducció de més de 2.000 milions d’euros del pres-
supost contribuirà a la contracció de l’economia ja que 
disminuirà dràsticament l’activitat del sector públic 
(les inversions disminueixen un 42%) i no impulsarà 
el privat.

Per posar un exemple, el pressupost del departament 
que hauria de liderar les polítiques d’ocupació, empresa 
i ocupació, es redueix un 23% i, en concret, el foment de 
l’ocupació un 16%. Així mateix, les polítiques de R+D+i 
es redueixen un 26%.

Aquests són els pressupostos de la resignació. Les pre-
visions macroeconòmiques del pressupostos preveuen un 
creixement del 0,9% del PIB, un increment de la demanda 
interna de 0’0% i un creixement de l’atur de fins al 18%.

Els països europeus que han aguantat més la crisi son 
aquells que tenen un sector públic potent que garanteix 
l’estat del benestar: Catalunya hauria de convergir cap 
aquests estàndards europeus, però els pressupostos d’en-
guany en divergeixen.

Uns pressupostos socialment injustos.

Els pressupostos estableixen una distribució injusta 
dels costos de la crisi. L’acció pressupostària és com 
unes tisores amb dues fulles: una d’ingressos i l’altra de 
despesa. Totes dues s’han d’equilibrar per fer un ajust 
equitatiu. CiU ha preferit utilitzar només la fulla de la 
contenció de la despesa social, convertint-se amb un ga-
nivet que estripa l’estat del benestar.

Aquests pressupostos consoliden les retallades iniciades 
a primers d’any en la sanitat, amb una retallada del 6,5% 
en relació al pressupost de 2010 (que s’incrementa fins al 
15% si es compta el deute desplaçat), amb una reducció, 
entre d’altres, de la despesa en atenció primària; el pres-
supost d’educació es redueix un 7,4%; la despesa del de-
partament de benestar i família cau un 10%, amb una re-
tallada del 74,6% del programa d’atenció a les famílies i 
l’eliminació de la prestació universal per a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys; la despesa en cultura es redueix 
un 15,6%; els recursos destinats a polítiques d’habitatge 
disminueixen en més del 30% i la cooperació al desenvo-
lupament es redueix un 55%.

En una època de crisi els pressupostos disminueixen en 
1.200 milions d’euros la despesa social.

Les retallades no són un apunt comptable, afecten a les 
condicions de vida de la majoria del conjunt de la pobla-
ció i les perspectives de reactivació econòmica. Són un 
atac a l’Estat de benestar i a la necessària cohesió social 
de Catalunya.
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AEAT i cap el compartiment de bases de dades entre 
agències tributàries i la Seguretat Social.

– No suprimir l’Impost de Successions i Donacions 
i aplicar una moratòria en l’aplicació de la reforma de 
l’impost comportaria una recaptació de 611 milions 
d’euros.

Actuacions en la Despesa: 

– Pla d’Estalvi energètic en tots els àmbits de la Gene-
ralitat. El pla Genercat, aprovat pel primer govern d’es-
querres preveia assolir el 2015 un estalvi de l’11% res-
pecte a l’escenari tendencial, uns 150 GWh any, més de 
14 milions d’euros. Les auditories fetes els darrers anys 
als grans edificis de la Generalitat encara permetien anar 
més enllà, fins a un 27% de pro mig d’estalvi, uns 35 mi-
lions d’euros, fent inversions recuperables en 6 anys i fà-
cilment finançables pel sector d’operadors privats ESCO 
o amb crèdits de l’ICO.

– Eliminació dels concerts a les escoles d’elit que segre-
guen en funció del sexe. Podria comportar una reducció 
de despesa entre 25 i 30 milions d’euros anuals. Si s’apli-
qués a partir del curs 2011-2012, comportaria un estalvi 
de 10 a 12 milions d’euros pel 2011.

– Avançar en la concreció de la racionalització dels Or-
ganismes públics que depenen de la Generalitat. Cal 
concretar l’impacte real en termes absoluts. I millorar 
els rendiments de comptes i la transparència de tots els 
organismes finançats amb fons públics i que presten ser-
veis per la Generalitat.

– Pla de mesures d’ajust pressupostari en el Sistema Sa-
nitari Públic català. Endegar mesures urgents de correc-
ció de les ineficiències més evidents del sistema sanitari, 
des d’una visió integral de tot el sistema –i no de forma 
individualitzada centre a centre– que tingui en compte 
els elements d’equilibri territorial: 

• Enfortir l’atenció primària, com a estratègia per garan-
tir la qualitat i optimitzar els recursos econòmics. Posar 
en pràctica, en el conjunt del sistema sanitari totes les 
mesures de desburocratització que va sol·licitar la CAM-
FIC el 2009 encara no aplicades. Racionalitzar i reduir 
les estructures directives i de gestió del sistema.

• Estendre a la totalitat dels CAP els sistemes d’informa-
ció de l’ICS, de manera que tota l’atenció primària utilit-
zi les mateixes bases de dades, utilitzant el potencial de 
programes com el Selfaudit i el PREFASEG.

• Impulsar un pla de racionalització de la despesa farma-
cèutica que inclogui la substitució en tota la prescripció 
amb finançament públic, de medicaments per versions 
més barates i amb iguals efectes terapèutics i prohibeixi 
l’activitat informativa i de promoció comercial als cen-
tres de salut i els programes de formació continuada pro-
moguts per companyies farmacèutiques i de tecnologia 
mèdica.

• Promoure la fusió d’entitats concertades i procedir a la 
integració de les que són totalment dependents jurídica-
ment de la Generalitat en l’ICS, aplicant les pautes sobre 
fusions d’entitats previstes en el Pla de racionalització 
aprovat pel Govern el juny del 2010. Aplicar a tot el SIS-
CAT i en un 100% el programa de racionalització de la 
despesa de la prestació farmacèutica que té l’ICS.

gestió de l’aigua, de l’energia i de la mobilitat, amb re-
duccions de la despesa molt significatives.

Així com de la protecció del medi ambient, les actuaci-
ons ambientals han patit una retallada de més del 30%.

No hi ha actuacions significatives previstes per avançar 
en la modernització ecològica de Catalunya.

Hi ha alternativa.

El Govern proposa un dèficit del 2,66% i un endeuta-
ment a finals del 2011 d’un 18%, normal en relació a al-
tres economies europees.

El Govern continua insistint que no hi cap marge de 
maniobra a l’hora d’elaborar els pressupostos. Que l’he-
rència de l’anterior govern els aboca a aquesta política 
restrictiva. Nosaltres opinem que això no és així, que hi 
ha alternatives pressupostàries per sortir de la crisi.

El Grup Parlamentari d’ICV-EUiA fa una proposta pres-
supostària alternativa al Govern que es basa en els dos 
pilars: l’augment dels ingressos i un ajustament més raci-
onal de la despesa.

Actuacions en els Ingressos: 

– Lleialtat institucional. El Govern de l’Estat ha de com-
plir amb totes les obligacions vers la Generalitat i, en 
aquest sentit, cal exigir el pagament immediat del Fons 
de Competitivitat, xifrat en uns 1.450 milions d’euros.

– Una nova fiscalitat sobre les grans fortunes i l’especu-
lació. Creació d’un nou impost sobre la riquesa que gravi 
les grans fortunes i augmentar la fiscalitat sobre les plus-
vàlues (fiscalitat immobiliària, tractament de les SICAV) 
i un impost sobre l’activitat financera.

– Increment d’alguns Impostos Especials, encara per 
sota de nivells europeus, com els del tabac o l’alcohol, 
que també comportarien uns ingressos addicionals sig-
nificatius. Podria comportar més de 100 milions d’euros 
anuals.

– Fiscalitat ambiental: avançar en la fiscalitat adreçada 
a l’estímul de les activitats i els consums sostenibles i la 
dissuasió de les insostenibles i la reducció del consum de 
combustibles fòssils. Cal aplicar diverses figures de fisca-
litat verda que ja existeixen actualment en diversos paï-
sos de la UE i, fins i tot, en algunes CCAA de l’estat es-
panyol (Castella-La Manxa i Extremadura), especialment 
en temes energètics i en països com Txèquia o Suècia.

En aquest sentint proposem establir un impost sobre 
l’energia nuclear, que tindria una recaptació potencial 
d’uns 40 milions d’euros anuals.

– Així mateix, proposem aplicar el gravamen de Protec-
ció civil que permetria recaptar uns 30 milions d’euros 
anuals.

– Lluita vers el Frau Fiscal: el frau fiscal a Catalunya 
s’estima en més del 5,5% del PIB. Un pla seriós de llui-
ta contra el frau fiscal podria comportar uns ingressos 
addicionals de 195 milions d’euros anuals, per cada dè-
cima del PIB que es redueixi aquest frau actual. Es a 
dir, una reducció de tan sols el 10% del frau fiscal actual 
comportaria 1.070 milions d’euros de recaptació addici-
onal. Hem d’avançar cap a una millor cooperació ATC - 
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 14286) 

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Anna Simó i Castelló, 
portaveu, diputat o diputada, portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 119 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
al Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (tram. 
200-00006/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

• Aplicar tota la reducció de preus dels productes far-
macèutics que volia aprovar el Govern de l’estat el maig 
de 2010 i que CiU va reduir en 500 milions d’euros per 
abstenir-se i que s’aprovés. Comportaria una reducció de 
la despesa a Catalunya d’uns 90 milions d’euros anuals.

Aplicant aquest conjunt de mesures s’assoliria una re-
ducció propera al 450 milions d’euros sense afectar ne-
gativament a la qualitat de l’assistència i a l’equitat.

En total, l’aplicació de les mesures proposades permetria 
aconseguir més de 2000 milions d’euros sense afectar la 
inversió social i productiva.

Palau del Parlament, 6 i 8 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 
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