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A. INTRODUCCIÓ (I)
•
•
•
•
•

•

•

•

Presentem a continuació una anàlisi del projecte de pressupostos 2011 de la Generalitat
de Catalunya, i 11 propostes d'esmenes adreçades als grups parlamentaris.
L'anàlisi s'ha fet sobre els documents oficials dels pressupostos, sobre documents
complementaris facilitats pel Govern, i sobre dades addicionals donades en públic pels
seus representants.
El document se centra en els programes més socials dels pressupostos, que abasten fins a
6 departaments diferents.
Aquest treball ha estat realitzat per l'equip tècnic de la Taula del Tercer Sector, i
contrastat amb algunes entitats sòcies, amb els sindicats majoritaris i amb els grups
parlamentaris de l'oposició.
L'anàlisi a partir dels documents del projecte de pressupostos no permet arribar a tot el
detall que seria desitjable, ni sempre resulta fàcil la interpretació de les xifres. Tanmateix
en alguns casos hem pogut arribar més a fons a partir d'informació addicional facilitada
per entitats de la Taula o pel Departament corresponent.
El document no analitza l’anomenada “Llei Omnibus” perquè és independent del projecte
de pressupostos i perquè encara no ha estat aprovada pel Govern ni entrada al Parlament. Estem preparant un altre document d’anàlisi específica d’aquest projecte de Llei
que tindrem a punt properament.
Les 11 propostes d'esmenes que presentem han estat seleccionades en base als criteris
següents:
o Informació disponible
o Alt impacte sobre els collectius més vulnerables
o Cost assumible a partir d'una reorganització de la despesa
El Parlament estableix que fins el dia 20 de juny els grups parlamentaris podran presentar
esmenes a l'articulat. Posteriorment cada Conseller defensarà en Comissió el seu
pressupost. Les votacions finals es faran els dies 20 i 21 de juliol.
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A. INTRODUCCIÓ (II)
•
•
•

La Taula del Tercer Sector lamenta la situació d’endeutament en què es troba la Generalitat com a resultat de la crisi econòmica i de criteris i pràctiques aplicats en el passat, els
quals hipotequen el present i el futur de la nostra despesa pública.
La Taula del Tercer Sector també desaprova la poca sensibilitat mostrada pel Govern de
l’Estat per contribuir a palliar aquesta situació en negar-se a transferir el fons de competitivitat a Catalunya.
La Taula del Tercer Sector, a la vista del nivell tributari general de la Unió Europea que és
notòriament més alt que el del nostre país, i a la vista també de les recents recomanacions de la UE i de les mesures que s’estan impulsant en els països intervinguts, expressa el seu desacord en relació a les polítiques de disminució d’impostos dutes a terme pels
governs català i espanyol, i reclama un increment impositiu a fi de preservar i desenvolupar l’Estat del Benestar, disminuir les desigualtats creixents, garantir la cohesió social i
atendre les noves necessitats socials.
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Visió general (I)

La despesa pel 2011 suposa una reducció global del 10% respecte al 2010, que equival a -2.680
MEUR
Els ingressos pel 2011 se situen a nivells propers al 2006
La despesa no financera va créixer entre 2004 i 2006 un 60%
El dèficit a final del 2010 era de 7.607 MEUR (3,86% PIB) i l'objectiu per a final del 2011 és de
5.408 MEUR (2,66% PIB)
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Visió general (II)

Baixen tots els Departaments sense excepció. L'estalvi principal prové de Territori i Sostenibilitat (-623 MEUR), seguit de Salut (-581 MEUR), mentre que el menor és en Cultura (-64
MEUR). En Benestar i Família, és de -131 MEUR.
En percentatge, hi ha 5 Departaments amb un percentatge superior al 20%: Territori i Sost.,
Agricultura RPAMN, Governació, Empresa i Ocupació, i Presidència. Benestar i Família, i Salut,
són els dos Departaments amb un percentatge de retallada més baix, 5,9% i 6,0%
respectivament.
Salut, Educació i Benestar suposen un 70% del total, mentre que al 2010 sumaven el 67%.
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Benestar social i família (I)

El pressupost del Departament de Benestar Social i Família pel 2011 és de 2.223 MEUR amb
recursos finalistes i ingressos propis inclosos, el que representa una davallada respecte al 2010
del 5,89% sense considerar els ingressos propies, i del 4,58% amb els ingressos propis.

Finançament del Departament de Benestar
Social i Família (xifres en M€)

El capítols del Departament que baixen més són els d'inversió en equipaments propis i aliens (6 i
7), els ajuts a famílies per infants a càrrec (dins del cap. 4), els programes i subvencions que no
afecten a collectius vulnerables (4) i les despeses de personal i estructurals (1).
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Benestar social i família (II)

El pressupost de l'ICASS, que suposa el 78% del total del Departament, creix un 6,7% (+109
MEUR), a causa principalment dels compromisos de la Llei d'autonomia i dependència, i dels serveis
i prestacions de la Cartera de serveis socials. Això vol dir que la retallada de despesa es concentra
en les altres unitats del Departament, principalment en la Secretaria de la Família (-154 MEUR).
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Benestar social i família (III)

Ajuts per infants a càrrec de 0-3 anys
• Queda sense efecte la universalitat dels ajuts per infants a càrrec, en el període de
vigència d’aquest pressupost i passa a un sistema sotmès a nivells de renda i altres
circumstàncies familiars, perquè es pugui atendre a les famílies més vulnerables.
• El pressupost per als ajuts passa de 194 MEUR al 2010, a 34 MEUR al 2011 (estalvi
de 160 MEUR). L’any 2010 l’import de l’ajut fou de 638 € anuals, se’n van beneficiar
312.000 famílies, però només 1 de cada 4 va cobrar-lo.
• Podran accedir als ajuts aquelles famílies que:
 Resideixen legalment a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals siguin immediatament anteriors a la data de presentació de la sollicitud.
 Tinguin una convivència efectiva amb el/s fill/s pels quals se sollicita l'ajut i ferse'n càrrec econòmicament.
 No superar uns ingressos anuals, ponderats segons el nombre de membres de
la unitat familiar i la seva situació personal i/o familiar (discapacitat, monoparentalitat, família nombrosa, ...). Des del Departament s'ha assenyalat que el llindar
de renda anual podria situar-se entorn als 8.000 €, malgrat que aquesta quantitat
està per confirmar.
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Benestar social i família (IV)

Atenció a la dependència
•

•
•

És l'apartat que creix més del pressupost (+20,7%), vinculat a l'aplicació de la LAPAD.
Passa de 448 MEUR a 541 MEUR, amb un increment d'11.465 beneficiaris. Tanmateix, no
sembla un increment suficient per atendre la dependència moderada d'acord amb el
calendari previst a la llei.
Les prestacions econòmiques d’assistència personal, sembla que la reducció pressupostària del 86,10% sense una reducció equivalent de beneficiaris obeeix a un ajustament
tècnic.
El programa Viure en família, que existeix des de 2003, disminueix perquè és una prestació residual. És una prestació de 240€ que les persones amb dependència moderada
deixaran de rebre a canvi d’una prestació que podrà ser molt més baixa
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Benestar social i família (V)

Pensions i prestacions assistencials
•
•
•
•

El conjunt de pensions i prestacions del Dep.de Benestar i Família creixen un 2,4% (de 569 a 583
MEUR) però el creixement es concentra en les prestacions vinculades a la LAPAD.
Les pensions de viduïtat (cònjuge supervivent) i les de manteniment de la llar baixen en 2.397 i
517 beneficiaris d'acord amb una evolució natural que no obeeix a criteris pressupostaris.
Els complements per a pensions no contributives es manté, si bé el nombre de beneficiaris
disminueix en 271 persones.
La LISMI disminueix perquè és una prestació residual, que només perceben les persones que la van
començar a rebre entre l’aparició de la LISMI i la de la PNC.
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Benestar social i família (VI)

Atenció a les persones amb discapacitat
•

•
•

Les PUAD preveuen atendre a 782 persones amb discapacitat menys. Una part de la disminució de
les PUAD prové del traspàs de beneficiaris a les prestacions de la LAPAD, però una altra part prové
de la desaparició (grues de sostre, cadires de rodes lleugeres, aparells per menjar, etc.) o reducció
(telèfon adaptat, motor propulsar per a cadira, seient elevador banyera, etc.) de moltes tipologies
d’ajudes tècniques i de l’ajut per a l’adquisició de vehicles adaptats.
Els beneficiaris del servei de l’assistent personal no s’incrementen, la qual cosa incompleix la
Cartera de Serveis Socials i l’Ordre ASC/471/2010.
En el capítol d’inversions, hi ha consignats 1,2 MEUR que resulten insuficients per donar continuïtat
als projectes ja iniciats per les entitats de l’àmbit de la discapacitat i que tenen compromisos de
cofinançament amb l’ICASS.
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Benestar social i família (VII)

Subvencions a entitats i Serveis a la comunitat
•

El pressupost de la DG d'Acció Cívica i Comunitària disminueix en un 31,16% respecte al 2010.
Aquesta retallada no afecta al capítol de transferències corrents (que inclou les subvencions a les
entitats del Tercer Sector) que augmenta en un 3,77%. La disminució del 31,16% és deguda
principalment a:
o La davallada de les inversions reals: -51,75%
o La disminució de les exposicions, certàments i altres activitats culturals: -83,05%
o L'ajornament per a anys posteriors de la inversió en edificis i altres construccions per compte
propi: -83,57%
o L'estalvi de 5 MEUR d'inversió en actius financers respecte el 2010.

•

No és possible conèixer el pressupost específic per a subvencions a entitats de les diverses
unitats del Departament de Benestar Social i família. Tanmateix podem indicar que:
o El capítol de transferències corrents de l'ICASS es redueix en més d'un 50% en tots els
capítols, però només sabem que desapareix la convocatòria per a projectes d'innovació
(programa 317). No sabem si enguany hi haurà una nova concovatòria per a projectes
d’inclusió social de les entitats, que en el 2010 tingué una assignació de 3 MEUR.
o Les subvencions de l’ICD baixen un 16,1%
o Totes les subvencions vinculades a inversions baixen per sobre del 50%

Pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya

B. ANÀLISI

15.06.2011

13

Habitatge (I)

Ajuts al lloguer i Ajuts d'urgència
•

El pressupost de la DG d'Habitatge (dins del Dep. de Territori i Sostenibilitat) es redueix en un
30%, passant de 512 MEUR en el 2010 a 357 MEUR en el 2011.

•

Els ajuts al lloguer, de 525€ mensuals, suposen la segona prestació econòmica més important
per a col.lectius vulnerables després de la RMI. Se'n beneficiaven 73.892 famílies a finals de
2010: unes 40.000 a càrrec de la Renda Bàsica d'Emancipació finançada per l'Estat; i unes
30.000 a càrrec del pressupost de la Generalitat.

•

El gener de 2011 no hi ha hagut nova convocatòria d'ajuts al lloguer, i per això el pressupost
passa dels 72 MEUR del 2010 a 61,9 MEUR pel 2011, i el nombre de famílies beneficiàries baixa
a 65.000.

•

Des del 2009 les ajudes al lloguer ja no tenen la categoria de subvencions sinó de prestacions.
Per rebre una prestació cal acreditar 2 anys de residència continuada a Catalunya i aquesta
restricció deixaria sense l'ajut del lloguer a moltes famílies vulnerables que l'estan percebent.
L'any 2010 no es va aplicar la restricció, però al 2011 es podria aplicar.

•

Els ajuts d'urgència destinats a evitar desnonaments, que són de fins a 3.000€ per família,
creixen lleugerament fins a un total de 3.000 ajuts previstos pel 2011. Són un crèdit obert, i
això vol dir que s’atenen totes les sol.licituds aprovades sense limitació pressupostària.
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Habitatge (II)

Habitatges d'inclusió i Llei de Barris
•

La xarxa d'Habitatges d'Inclusió estava formada a finals de 2010 per 902 habitatges
gestionats per 111 entitats, principalment del Tercer Sector Social. Cada habitatge
rebia un ajut de 2.400 € mensuals.

•

En el 2010 el pressupost per la xarxa d'Habitatges d'Inclusió van ser de 2 M€, mentre
que pel 2011 el pressupost és de 900.000 €. Aquest pressupost implica una disminució
dels ajuts a les entitats que gestionen habitatges d'inclusió, i alhora que es congela el
nombre d'habitatges de la xarxa.

•

Aquesta reducció està causada, en part, pel fet que el 50% del finançament del
programa l'aportava l'Obra Social de Caixa Catalunya, que ja no hi participa. El 2010
ADIGSA va suplir temporalment la retirada de les aportacions de Caixa Catalunya.

•

Pel que fa a la Llei de Barris, el 2011 no hi haurà nova convocatòria, tot i que el
pressupost hi dedica 62 MEUR a causa dels compromisos de les convocatòries d'anys
anteriors. Aquest import és superior al de 2010. El Govern ha dit que al 2012 tornarà a
haver-hi convocatòria.
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Inserció socio-laboral (I)

Renda mínima d'inserció
El pressupost per a la Renda Mínima d’Inserció, del Dep.d'Empresa i Ocupació, s'incrementa
en un 30,15%, passant de 99,47M€ al 2010 a 129,47M€ al 2011, a causa de l'augment
continuat de beneficiaris que era de 27.000 a finals del 2010, i es preveu que creixi fins als
33.000. L'import de la RMI és d'entre 414 i 550 € mensuals.
Tanmateix s'endureixen les condicions d'accés en els apartats següents:
•
•
•
•
•

S’amplia d’1 a 2 anys el requisit d’acreditació de residència continuada i efectiva a
Catalunya.
Es denega l’accés si la persona sollicitant o qualsevol membre de la unitat familiar rep
altres prestacions públiques, encara que siguin menors.
El silenci administratiu s’amplia de 2 a 4 mesos i la seva aplicació passa de l’acceptació
a la denegació automàtica de la prestació econòmica.
No s'incrementa segons l'IPC. Els possibles increments queden subjectes a “l’evolució de
la situació econòmica general”.
S’estableix un màxim de 5 anys per a la percepció, i només es podrà tornar a concedir
en casos de pobresa severa.

Pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya

B. ANÀLISI

15.06.2011

16

Inserció socio-laboral (II)

Polítiques actives
•

El Servei d'Ocupació de Catalunya redueix el seu pressupost un 13,33%, resultant afectats
els programes següents:
o Assessorament i intermediació ocupacional: -22,9%
o Promoció de l'ocupació: -19,2%
o Qualificació professional: -31,8%

•

El cofinançament del Fons Social Europeu per a programes per al foment, formació i
qualificació professional, baixa en un 86%.

•

El programa de polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació és l’única partida pressupostària que augmenta del programa de Foment de l’Ocupació, concretament en 26,3 MEUR
(+15,4%). Dins d’aquest programa hi ha la RMI, que creix un 30,2%.
Codi

Programes / Total Sector
Públic

2008

2009

2010

2011

333

Polítiques d'igualtat en l'àmbit
de l'ocupació

159.405.498,92

138.964.343,51

170.542.809,18

196.878.605,38

33

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

416.718.132,75

580.437.245,59

732.496.017,43

614.022.361,82
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Ensenyament

Beques, PEE i FP
•

Es redueixen un 50% les beques i ajudes de menjador escolar i per a l’estudi de primària i
secundària. El pressupost passa de 51M€ al 2010 a 26,7M€ al 2011.

•

Els Plans Educatius d'Entorn i els Plans Educatius Complementaris tenen continuïtat. El 2011 se
signaran nous convenis amb els Ajuntaments des que fa sis anys que es va fer el primer, i el que
s'ha dedicidit és prorrogar-los un any més.

•

Hi ha un reducció considerable en les diferents partides relacionades amb la Formació
Professional. Es congela la partida de programes de qualificació professional inicial, i hi ha una
retallada de més del 50% en el Consell Català de la FP.

Programa
421

Aplic
2260029
2260030
2260031
2260032

descripció despesa
Institut Català de Qualificacions
CCFP
Programes de Qualificació Inicial
Pla General de FP

Import 2011
234.407
99.637
1739570
63379

Import 2010
380170
200000
1739570
80230
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Àmbit socio-sanitari

Salut mental i Addiccions

•
•
•
•
•

Mentre que el pressupost del Departament de Salut es redueix globalment un 6%, en els
àmbits de la Salut Mental i les Addiccions la reducció és superior.
En Salut Mental les tarifes es redueixen un 2%, l’activitat assistencial un 5%, i els
programes específics un 8%,
Es redueix un 50% el programa Salut i Escola, destinat a la detecció precoç i l’accés ràpid
a tractament especialitzat
La mitjana de retallada per a les entitats dedicades a la Salut Mental és del voltant d’un
7%. Això implicarà necessàriament reduir la despesa de persona per mitjà de reduccions
de plantilla o la reducció de jornada i/o retribucions.
El pressupost per als Centres de Salut Mental i per als CAS d’Addiccions depenents de la
Generalitat es redueix un 10%.
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Cooperació al desenvolup.

El pressupost de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, del Dep. de Presidència, es redueix un 55%, passant de 49 MEUR a 22 MEUR. Amb aquesta retallada
s’incompleixen els compromisos de la Llei de Cooperació al Desenvolupament de 2001.
Aquesta retallada es concentra en les subvencions a les entitats, que disminueixen un 60%.
A més s’obre la porta a que l'Agència capti fons privats.

19

Pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya

15.06.2011

20

C. PROPOSTES D'ESMENES
1ª - Ajuts per infants a càrrec
Queda sense efecte la universalitat dels ajuts per infants a càrrec, que passa a un sistema sotmès a
nivells de renda i altres circumstàncies familiars perquè es pugui atendre a les famílies més
vulnerables (veure pàg. 8).
El llindar de renda màxim exigible hauria de situar-se almenys en 12.000 € anuals per unitat familiar,
en lloc dels 8.000 € que en algun moment s'ha dit, per evitar que es converteixi en un ajut limitat
només a les famílies en situació de pobresa severa.
Alhora, l'import de l'ajut, actualment de 638 € anuals, hauria d'augmentar almenys fins als 1.000 €, i
hauria d'ésser abonat sense l'actual retard de fins a dos anys, per tal que tingui l'efecte esperat.

Esmena
•
•
•

Podran accedir als ajuts per infants a càrrec totes les famílies amb uns
ingressos anuals inferiors a 12.000 €.
La quantia de l'ajut s'incrementarà fins a un màxim de 1.000 € anuals, graduat
segons el nivell de renda
Se n'agilitzaran els pagaments a fi que s'abonin dins de l'exercici de concessió
de l'ajut.
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C. PROPOSTES D'ESMENES

2ª - Dependència moderada
El pressupost 2011 del Dep. de Benestar Social i Família no és suficient per atendre les
persones amb dependència moderada, d'acord amb el calendari i els terminis previstos en
la Llei de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència (LAPAD). (veure
pàg. 9)

Esmena
El Govern garantirà que amb els pressupostos previstos per a l'any 2011 s'atendrà
les persones amb dependència moderada, d'acord amb el calendari i els terminis
previstos en la Llei de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la
dependència (LAPAD).
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C. PROPOSTES D'ESMENES
3ª - Servei d’assistent personal
En relació a la LAPAD, els pressupostos 2011 continuen donant prioritat a la Prestació econòmica
per cuidador no professional, amb un increment de 10.583 beneficiaris que eleven la xifra d’aquesta prestació a 85.500 beneficiaris. Però aquesta prestació no garanteix l’autonomia personal, sinó
que perpetua les persones amb dependència i/o discapacitat a viure en l’entorn familiar.
En contrapartida, es preveu la congelació del nombre de beneficiaris del Servei d’assistent personal
per a persones amb discapacitat, i un increment de només 14 persones en la Prestació econòmica
d’assistent personal. (veure pàgs. 9 i 11)

Esmena
El Departament de Benestar Social i Família desenvoluparà l’Ordre ASC/471/2010 de
28 de novembre, per la qual es regulen les prestacions i els professionals de l’assistència personal, i com a conseqüència incrementarà el nombre de beneficiaris
d’aquest servei i/o prestació en un mínim de 50 beneficiaris més en el transcurs de
2011.
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C. PROPOSTES D'ESMENES

4ª - Ajuts a les persones amb discapacitat (PUAD)
En la convocatòria de les PUAD publicada el dia 3 de juny al DOGC hi ha una dotació
pressupostària de 5,7 MEUR , que és inferior en un 70% respecte a la convocatòria de
2010. El Departament de BSiF hauria de complementar aquesta dotació fins als 19 MEUR
que s’hi van destinar al 2010, un cop aprovats els nous pressupostos. (veure pag. 11)

Esmena
El Departament de Benestar Social i Família ampliarà el crèdit destinat a ajuts del
PUAD fins a 19 MEUR, tan bon punt s’aprovin els nous pressupostos 2011. Així
mateix, aturarà l’eliminació de tipologies d’ajuts, i la reducció d’imports dels ajuts
que faciliten l’autonomia personal i de comunicació de les persones amb discapacitat.
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5ª - Renda Mínima d’Inserció
La llei de mesures fiscals i financeres inclou un enduriment dels requisits per accedir a la
Renda Mínima d’Inserció, que resulta injustificat i contradictori amb la situació d’increment
de la pobresa i d’increment de necessitats a causa de la crisi econòmica. (veure pàg. 15)

Esmena
S’eliminaran tots els nous requisits proposats a la Llei de mesures fiscals i financeres
per a accedir a la Renda Mínima d’Inserció (RMI).
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6ª - Ajuts al lloguer
L’any 2011 no s’han convocat ajuts al lloguer per a nous beneficiaris, malgrat l’increment constant
de necessitats.
Els ajuts al lloguer, en haver passat de la categoria de subvenció a la de prestació això exigeix que
els 74.000 beneficiaris ara hagin d’acreditar 2 anys de residència continuada a Catalunya. Aquesta
restricció, que va entrar en vigor el 2009, no es va aplicar el 2010 per evitar deixar sense ajut a un
gran nombre de beneficiaris. Si s’apliqués aquesta restricció en el 2011 això suposaria deixar sense
l’ajut al lloguer a un gran nombre de famílies molt vulnerables. (Veure pàg. 13)

Esmena
• S’inclourà en la Llei de mesures fiscals i financeres un article de modificació de la
Llei de Prestacions Econòmiques per tal que els beneficiaris dels ajuts al lloguer
quedin eximits d’acreditar 2 anys de residència continuada.
• El Govern treurà una nova convocatòria d’ajuts al lloguer aquest any 2011 per
permetre que puguin sollicitar-los noves persones en situació de necessitat.
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7ª - Habitatges d'inclusió
En el 2010 el pressupost per a la Xarxa d’Habitatges d'Inclusió va ser de 2 MEUR, mentre
que el pressupost previst pel 2011 és de 900.000 €. Amb aquest pressupost es reduirà a la
meitat els ajuts que reben les 111 entitats que gestionen aquests 902 habitatges, i alhora
no serà possible l’increment del nombre d’habitatges de la xarxa en un moment de gran
necessitat social en matèria d’habitatge. (veure pàg. 14)

Esmena
Augmentar el pressupost per a la Xarxa d’Habitatges d’inclusió fins als 2'5 MEUR per
l'any 2011, a fi d’oferir uns ajuts de 2.800 € mensuals per habitatge, i alhora permetre
incrementar fins a 1.000 el nombre d’habitatges de la xarxa.
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8ª - Beques menjador
Es redueixen un 50% les beques i ajudes de menjador escolar i per a l’estudi de
primària i secundària. El pressupost passa de 51M€ al 2010 a 26,7M€ al 2011.
Aquestes beques resulten fonamentals en un moment de creixent necessitats de les
famílies i d’increment alarmant dels índexs de pobresa infantil. (veure pàg. 17)

Esmena
El Departament d’Ensenyament garantirà el dret a l’alimentació dels infants en situació
més vulnerable, per mitjà del manteniment de les beques menjador en nombre igual o
superior al de l’any 2010
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9ª - Salut mental i addiccions
Mentre que la reducció general del pressupost del Departament de Salut és del 6%, en
Salut Mental i Addiccions la reducció és superior en nombrosos capítols. En el cas dels
Centre de Salut Mental i dels CAS d’Addiccions la reducció és del 10%, i per a alguns
programes arriba fins al 50%. Això afectarà l’atenció a persones que pateixen transtorns
molt greus. (veure pàg. 18)

Esmena
El Departament de Salut no reduirà cap dels capítols dels pressupostos destinats a
Salut Mental i a Addiccions per sobre del 6%, que és el percentatge global de reducció
pressupostària del Departament.
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10ª - Cooperació al desenvolupament
Es redueixen un 60% les subvencions a entitats per a projectes de cooperació al
desenvolupament, passant de 49 MEUR a 22 MEUR (veure pàg. 19)

Esmena
La reducció del pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD) serà proporcional a la reducció del pressupost global de
la Generalitat. Això significa que la reducció serà del 10% en lloc del 55%.
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11ª - Suport a les entitats socials
En el 2010 el Departament de Benestar Social i Família va destinar 3 MEUR a projectes
d’inclusió d’entitats del Tercer Sector adreçats als collectius més afectats per la crisi
econòmica. En el 2011 no sabem si hi ha dotació pressupostària per dur a terme de nou
aquesta convocatòria, que és del tot necessària per donar suport des del Govern a les
entitats socials que estan esmerçant més esforços a donar resposta a les conseqüències de
la crisi. (veure pàg. 12)

Esmena
El Departament de Benestar Social i Família incrementarà el suport a les entitats
del Tercer Sector que atenen els collectius més vulnerables, per mitjà d’un
increment de les dotacions per a subvencions i convenis, l’amplicació de les
convocatòries de caràcter pluriennal, i la convocatòria de nou en el 2011 d’una línia
d’ajuts per a projectes d’inclusió social adreçats als collectius més afectats per la
crisi econòmica.
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