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Avaluació de l’impacte pressupostari de les 
resolucions aprovades al debat monogràfic del 
Parlament dels dies 11 i 12 d’abril 
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AVALUACIÓ DE L’IMPACTE PRESSUPOSTARI DE LES RESOLUCIONS 
APROVADES EN EL DEBAT MONOGRÀFIC DE LES RETALLADES SENSE EL 
SUPORT DEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

 

Com a conseqüència del debat monogràfic sobre l’impuls de la reactivació econòmica i 
sobre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics, celebrat 
els dies 11 i 12 d’abril es van aprovar prop d’un centenar de resolucions. D’aquestes, 6 
es van aprovar sense el vot afirmatiu del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
que és el que dóna suport al Govern. 

Una d’elles és la presentada conjuntament pel PSC, el PPC, ICV-EUiA, ERC, SI i C’s, 
que va obtenir 68 vots a favor i 61 abstencions (CiU i Sr. Laporta) i que demana al 
Govern que en el cas de revisió del pressupost de la Generalitat, el pressupost de la 
Generalitat revisat contingui “com a mínim” la previsió d’ingressos no financers, tant 
els propis com els que provenen dels recursos generals; la previsió d’ajustos; el 
percentatge de dèficit sobre el PIB; la reducció del dèficit previst respecte a l’any 
anterior adaptat al nou límit de despesa no financera, i la distribució no lineal de la 
despesa no financera a càrrec dels recursos generals per seccions i departaments. 

El text aprovat demana que el Govern trameti la revisió al Parlament perquè el ple s’hi 
pronunciï abans que no acabi l’actual període de sessions. Aquesta proposta no té cap 
cost econòmic. 

La resta de resolucions no eren conjuntes, però al rebre els vots de la resta de grups 
parlamentaris, van aprovar-se sense el suport del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió. Les resolucions aprovades són les següents: 

 

Resolucions del subgrup de Cs (Vots a favor: 68   Vots en contra: 62) 

14. Iniciar una reforma de la funció pública catalana orientada a millorar els 
serveis oferts per les administracions públiques als ciutadans, fomentant bones 
pràctiques i mecanismes de participació dels treballadors en la presa de decisions 
de les diferents administracions. 

16. Liderar una nova Llei de Finançament Local que asseguri als ajuntaments 
suficiència econòmica per a la necessària independència econòmica dels 
municipis. 

17. Donar compliment a la moció 67/IX del Parlament de Catalunya, aprovada el 
16 de febrer de 2012, que insta el Govern de la Generalitat a fixar un calendari per 
al pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments, que integri el 
conjunt dels departaments i llurs organismes dependents i vinculats, i que 
estableixi com a data màxima per l’abonament als ens locals del deute que la 
Generalitat hi tingui pendent, el 30 de juny de 2012. 



�

��

�

Resolucions del PSC (Vots a favor: 70   Vots en contra: 61) 

4.2.5." El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat en matèria de 
serveis socials, a:  

a) Garantir el compliment de la Llei 17/2007 de Serveis Socials a partir del 
treball conjunt dels diferents nivells institucionals i, a tal efecte, garantir els 
recursos suficients en els serveis socials bàsics.  

b) Obrir un debat al voltant de la revisió i adaptació de la Cartera de Serveis 
Socials a les noves realitats socials. Un procés basat en la transparència i el 
consens amb tots els agents implicats a tots els àmbit d'assessorament, 
participació i codecisió. 

c) Agilitzar els processos de la Llei de l'Autonomia Personal i Atenció a la 
Dependència amb l'objectiu de reduir terminis, evitar l'increment de les llistes 
d'espera i garantir els drets de les persones amb situació de Dependència. 

d) Millorar la informació i acompanyament a les persones sol·licitants i llurs 
famílies i als i les professionals que hi intervenen, tant sobre el procés de 
tramitació i resolució com sobre les revisions que esdevinguin de tots els 
serveis socials i prestacions. 

4.3.3.-El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar 
compliment als compromisos adquirits amb les entitats socials i municipalistes en 
el Document de Lluita contra la Pobresa i per la Inclusió Social a Catalunya. 

 

Resolucions d’ICV 

Per una nova política econòmica  (Vots a favor: 69   Vots en contra: 62)  

6. Facilitar el sistema d’acreditació de competències de les persones 
treballadores amb experiència laboral i sense qualificació. 
 

7. Augmentar les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) per garantir una 
correcta escolarització dels nens i nenes amb necessitats educatives especials 
i un correcte desenvolupament de les activitats en els centres. I crearà les 
unitats necessàries en els centres de ESO, per garantir el correcte pas dels 
alumnes amb necessitats especials de l’educació primària a la secundària. 
 

8. Establir un nou Conveni de col·laboració amb els ajuntaments, destinats als 
mòduls per alumne/any en els ensenyaments de règim especial (música i 
dansa) i les dotacions per alumnes de llars d’infants públiques que: a) 
garanteixi el manteniment de l’oferta pública, b) el repartiment equitatiu del cost 
de les places entre institucions i c) la sostenibilitat del model vigent tal i com 
està establert en la llei 5/2004 de llars d’infants. 
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Sobre el món el local (Vots a favor: 69   Vots en contra: 62) 

64. Accelerar l’elaboració dels avantprojectes de llei de Governs Locals i de 
Finances Locals, en tant que instruments imprescindibles per fer front a la difícil 
situació dels ajuntaments catalans, que haurien de ser presentats al Parlament 
el mes de setembre del 2012 com a més tard. 

 

Inversions en equipaments. Sobre equipaments educatius i equipaments 
sanitaris (Vots a favor: 69   Vots en contra: 61) 

1. Impulsar durant 2012 els següents equipaments educatius: El CEIP Sant Martí, 
l’IES Viladomat, l’IES Vallcarca, l’IES Angeleta Ferrer, l’IES La Clota, l’IES Sant 
Martí de Barcelona; el CEIP La Sagrera de Barcelona; l'Escola Els Pins de 
Moja d'Olèrdola; l’IES Bruguers de Gavà; l’IES Baldiri i Rexach, l’IES Ventura i 
Gassol de Badalona; l'Escola Carles Salicrú de Calella; l’IES Cardedeu i el 
CEIP Can Manent de Cardedeu; l'ampliació del CEIP Doctor Ferran de Corbera 
d'Ebre, l'ampliació del CEIP del barri de Sant Feliu, l’ampliació del CEIP del 
barri de La Torrassa i l'ampliació del IES Sant Feliu de l'Hospitalet de Llobregat; 
l'Escola Joan Coromines de Mataró, l’IES Pineda de Mar; el CEIP Sant Jordi de 
Sant Julià de Llor i Bonmatí; l’IES la Seu d'Urgell; l'Escola de Sidamon, l’IES 
Can Roca, l'Escola Can Montllor, IES Can Roca, l’IES Les Aymerigues i 
l'Escola Sala Badrina de Terrassa; l'Escola Vilallonga del Camp; el CEIP Carrer 
Riu Sec de Cerdanyola del Vallès; l’Institut Escola a Sant Joan de les 
Abadesses; l’Escola de Riells i Viabrea a La Selva; l'Escola Can Montllor de 
Tarragona; l’IES Montserrat Miró de Montcada i Reixac; el manteniment de 
l’autonomia i el projecte pedagògic de les escoles Isabel Besora i Reus 21 de 
Reus; l'Escola d'Almenar i la millora dels accessos de l’Escola Alba de Lleida; 
l’IES de Ferran Casablancas de Sabadell, l’IES Lluis Recasens de Molins de 
Rei, Cappont de Lleida, La Flama de Manresa, l’Escola d’Idiomes de 
Tarragona, IES de Roda de Barà, Bosc de la Pabòrdia, Escola d’Adults de 
Girona, IES sector Palau de Girona, Institut de Lliçà de Munt; Escola L’Univers 
de Gràcia, IE al costat de l’escola Can Periquet a Palau-solità i Plegamans, 
CEIP Encarnació Fonoll de Dosrius, CEE Horitzó a Pineda de Mar, Escola el 
Calderí de Caldes de Montbuí, el manteniment de la ubicació i autonomia de 
l’Escola Olga Xirinacs de Tarragona, Escola els Quatre Vents de Canovelles, 
CEIP Pasífae de Vilanova i la Geltrú, Escola Esparraguera II, Escola Pau 
Casals de Rubí. 
 

2. Impulsar durant 2012 els següents equipaments sanitaris: l’Hospital Ernest 
Lluch; l’Hospital de Viladecans; l’Hospital de Vilanova i la Geltrú; l’Hospital nou 
Josep Trueta de Girona; l’Hospital de Tarragona; el nou Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa; CAP Can Costa i Avinguda Barcelona de Terrassa; CAP 
Gorg, CAP Sant Crist i CAP La Salut de Badalona; Hospital Sociosanitari de 
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Balaguer; nou CAP a Gavà; CAP Montilivi a Girona; nou CAP al barri de Sant 
Josep, ampliació del CAP Rambla Just Oliveras, CAP al bari Gornal i CAP 
Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat; CAP al barri de Magraners i CAP al 
barri de Pardinyes de Lleida; CAP Sant Feliu de Llobregat; l’Hospital Comarcal 
de la Seu d’Urgell; l’Hospital Comarcal de Tàrrega; nou CAP de Castelldefels; 
ampliació del CAP de Sant Sadurní d’Anoia; desdoblament del CAP Rambla de 
Terrassa; nou CAP a Montcada i Reixac.  

 

Val a dir que aquestes propostes incorporen uns majors compromisos de despesa per 
part del Govern de la Generalitat, despesa que haurà necessàriament de detreure’s 
d’altres partides pressupostàries. 

De manera concreta, el detall de l’augment de la despesa és el següent: 

 

AVALUACIÓ DE L’IMPACTE SOBRE EL PRESSUPOST DE LES RESOLUCIONS 
DELS GRUPS DE L’OPOSICIIÓ APROVADES AMB EL VOT NEGATIU DE CiU 

A. MESURES DE CARÀCTER GENERAL 
 

COST (M�) 
 

 
Iniciar una reforma de la funció pública catalana orientada a millorar 
els serveis oferts per les administracions públiques als ciutadans, 
fomentant bones pràctiques i mecanismes de participació dels 
treballadors en la presa de decisions de les diferents 
administracions. 
 

Sense cost 

 
Liderar una nova Llei de Finançament Local que asseguri als 
ajuntaments suficiència econòmica per a la necessària 
independència econòmica dels municipis. 
 

Sense cost 

 
Donar compliment a la moció 67/IX del Parlament de Catalunya, 
aprovada el 16 de febrer de 2012, que insta el Govern de la 
Generalitat a fixar un calendari per al pagament del deute de la 
Generalitat amb els ajuntaments, que integri el conjunt dels 
departaments i llurs organismes dependents i vinculats, i que 
estableixi com a data màxima per l’abonament als ens locals del 
deute que la Generalitat hi tingui pendent, el 30 de juny de 2012. 
 

4 

 
Garantir el compliment de la Llei 17/2007 de Serveis Socials a partir 
del treball conjunt dels diferents nivells institucionals i, a tal efecte, 
garantir els recursos suficients en els serveis socials bàsics.  
 

5,4 

 
Obrir un debat al voltant de la revisió i adaptació de la Cartera de Sense cost 
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Serveis Socials a les noves realitats socials. Un procés basat en la 
transparència i el consens amb tots els agents implicats a tots els 
àmbit d'assessorament, participació i codecisió. 
 
 
Agilitzar els processos de la Llei de l'Autonomia Personal i Atenció a 
la Dependència amb l'objectiu de reduir terminis, evitar l'increment 
de les llistes d'espera i garantir els drets de les persones amb 
situació de Dependència. 
 

Pendent 
avaluació 

 
Millorar la informació i acompanyament a les persones sol·licitants i 
llurs famílies i als i les professionals que hi intervenen, tant sobre el 
procés de tramitació i resolució com sobre les revisions que 
esdevinguin de tots els serveis socials i prestacions. 
 

Sense cost 

 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar 
compliment als compromisos adquirits amb les entitats socials i 
municipalistes en el Document de Lluita contra la Pobresa i per la 
Inclusió Social a Catalunya. 
 

Sense cost 

 
Facilitar el sistema d’acreditació de competències de les persones 
treballadores amb experiència laboral i sense qualificació. 
 

Sense cost 

 
Augmentar les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) per 
garantir una correcta escolarització dels nens i nenes amb 
necessitats educatives especials i un correcte desenvolupament de 
les activitats en els centres. I crearà les unitats necessàries en els 
centres de ESO, per garantir el correcte pas dels alumnes amb 
necessitats especials de l’educació primària a la secundària. 
 

Sense cost 
(reorganització 

d’efectius) 

 
Establir un nou Conveni de col·laboració amb els ajuntaments, 
destinats als mòduls per alumne/any en els ensenyaments de règim 
especial (música i dansa) i les dotacions per alumnes de llars 
d’infants públiques que: a) garanteixi el manteniment de l’oferta 
pública, b) el repartiment equitatiu del cost de les places entre 
institucions i c) la sostenibilitat del model vigent tal i com està 
establert en la llei 5/2004 de llars d’infants. 
 

51,6 

 
Accelerar l’elaboració dels avantprojectes de llei de Governs Locals i 
de Finances Locals, en tant que instruments imprescindibles per fer 
front a la difícil situació dels ajuntaments catalans, que haurien de 
ser presentats al Parlament el mes de setembre del 2012 com a 
més tard 
 

Sense cost 
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INVERSIONS EN EQUIPAMENTS EDUCATIUS 

 

 

 

CENTRES PLANIFICATS AMB PRESSUPOST

CENTRE MUNICIPI ESTAT AMB PRESSUPOST PREVISIÓ
Escola Baldiri Reixac Badalona Planificada PEF 2013      791.797,20 �
Ampliació Institut Barri S Feliu l'Hospitalet PEF 2013     4.701.851,78 �
Institut La Seu La Seu d'Urgell Planificada dret superfície privat 2012 3.843.969,79 �
TOTAL 3.843.969,79 �

 CENTRES PLANIFICATS SENSE PRESSUPOST

CENTRE MUNICIPI ESTAT PREVISIÓ
Institut Viladomat Barcelona Planificada 5.545.645,25 �
Institut Vallcarca Barcelona Planificada 6.199.997,43 �
Institut Angeleta Ferrer Barcelona Planificada 6.199.437,60 �
Institut Sant Martí Barcelona Planificada 5.545.645,25 �
Institut Els  Bruguers Gavà Planificada 7.455.000,00 �
Institut Ventura i Gassol Badalona Planificada 6.931.517,37 �
Escola Carles Salicrú Calella Planificada 5.118.113,21 �
Institut Cardedeu (Pla Marcell) Cardedeu Planificada 1.200.000,00 �
Escola Joan Coromines Mataró Planificada 5.118.113,21 �
Institut Pineda de Mar Pineda de Mar Planificada 4.651.740,69 �
Escola Sant Jordi Sant Julià de Llort i Bonmatí Planificada 4.261.610,49 �
Escola El Timó Sidamon Planificada 2.061.177,00 �
Institut Can Roca Terrassa Planificada 6.860.048,68 �
Escola Can Montllor Terrassa Planificada 3.632.120,58 �
Institut Les Aymerigues Terrassa Planificada 6.860.048,68 �
Escola Sala Bedrines Terrassa Planificada 5.118.113,21 �
Escola Pere Virgili Vilallonga del Camp Planificada 3.700.000,00 �
Institut Escola Sant Joan de les Abadesses Planificada 7.226.462,14 �
Escola El Bruc (Ampliació) Riells Viabrea Planificada 3.200.000,00 �
Escola Tarragona Planificada 5.118.113,21 �
Institut Montserrat Miró i Vila Montcada Planificada 6.570.236,77 �
Escola d'Almenar Almenar Planificada 5.643.884,35 �
Institut Lluís de Requesens Molins de Rei Planificada 6.860.048,68 �
Institut Cappont Lleida Planificada 4.706.607,56 �
Escola La Flama Manresa Planificada 5.118.113,21 �
Institut Roda de Barà Planificada 4.706.607,56 �
Escola Bosc de la Pabòria Girona Planificada 5.118.113,21 �
Institut de Lliçà Lliçà de Munt Planificada 4.706.607,56 �
Escola Univers Barcelona Planificada 5.118.113,21 �
Institut Palau Palau Solità i Plegamans Planificada 3.843.969,79 �
Escola Encarnació Fonoll Dosrius Planificada 3.632.120,50 �
CEE L'Horitzó Pineda de Mar Planificada 4.907.123,13 �
IE Calderí Caldes de Montbui Planificada 7.290.780,00 �
Escola Els Quatre Vents Canovelles Planificada 5.118.113,21 �
TOTAL 175.343.342,74 �

CENTRES NO PLANIFICATS

CENTRE MUNICIPI ESTAT PREVISIÓ
Institut La Clota Barcelona No planificada 6.000.000,00 �
Escola La Sagrera Barcelona 5.118.113,21 �
Ampliació Escola Doctor Ferran Corbera d'Ebre Pendent Planificació 341.206,19 �
Ampliació Escola Barri S Feliu l'Hospitalet Concretar centre 5.118.113,21 �
Ampliació Escola Barri Torrassa l'Hospitalet Concretar centre 5.118.113,21 �
Institut Ferran Casablancas Sabadell No planificada 6.000.000,00 �
Institut Sector Palau Girona Concretar centre 6.860.048,68 �
Escola Pau Casals Rubí No Planificada per renúncia de l'Ajuntament
TOTAL 34.555.594,50 �



�

	�

�

 

 

  

CENTRES EN EXECUCIÓ O ACABATS

CENTRE MUNICIPI ESTAT AMB PRESSUPOST
Escola Sant Martí Barcelona Barcelona Obra en execució Conveni 5.400.000
Escola Can Manent Cardedeu Obra acabada obra acabada
Escola Riu Sec Cerdanyola Obra en execució Conveni 4.690.000
TOTAL

 ALTRES CASOS

CENTRE MUNICIPI ESTAT PREVISIÓ
Escola Els Pins Olèrdola Centre fusionat amb El Circell

Escola Alba (Millora accés) Corbins No correspon al Dep. Ensenyament
Escola Pasifae Vilanova Centre fusionat amb El Sant Jordi

EOI Tarragona
Plurianual 17.523.000� pendent aprovació i 
reunió Dep. Economia 7.948.333,39 �

Escola Adults Girona
Ensenyament adults no prioritzat atès que 
no és obligatori

Escola Esparreguera II Esparreguera Centre fusionat 
TOTAL 7.948.333,39 �
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B. INVERSIONS EN EQUIPAMENTS SANITARIS 

 

 

 

TÍTOL Import inversió M�
Hospital Ernest Lluch 126.300.000,00 

Ampliació de l'Hospital de Viladecans 128.128.008,00 

Hospital a Vilanova i la Geltrú 129.500.000,00 

Nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona 337.000.000,00 

Nou hospital a Tarragona 260.000.000,00 

Nou Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 131.000.000,00 

 CAP Gavà Mar 8.998.192,64 

CAP Montilivi 2.148.550,28 

CAP Can Costa Terrassa

CAP Avinguda Barcelona de Terrassa 2.530.000,00 

CAP Gorg a Badalona 2.750.000,00 

CAP Sant Cristi a Badalona 2.610.000,00 

 CAP La Salut  a Badalona -                               

Hospital Sociosanitari de Balaguer 13.049.318,00 

CAP al barri de Sant Josep  a l'Hospitalet de Llobregat 2.480.000,00 

Ampliació CAP Just Oliveras  a l'Hospitalet de Llobregat
2.700.000,00 

CAP al barri Gornal  a l'Hospitalet de Llobregat 4.961.906,00 

CAP Santa Eulàlia  a l'Hospitalet de Llobregat 2.480.000,00 

CAP al barri Magraners de Lleida 2.600.000,00 

CAP al barri Pardinyes de Lleida 4.630.000,00 

CAP Sant Feliu de Llobregat (El Pla) 5.236.210,77 

Hospital Comarcal de la Seu d'Urgell -                               

Hospital Comarcal de Tàrrega 19.578.142,00 

Nou CAP a Castelldefells (ca n'Aymeric) 8.738.964,38 

Ampliació del CAP DE Sant Sadurní d'Anoia -                               

Desdoblament del CAP Rambla de Terrassa -                               

Nou CAP a Montcada i Reixac 1.630.000,00 

TOTALS 1.199.049.292,07 
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RESUM AVALUACIÓ IMPACTE PRESSUPOSTARI DE LES RESOLUCIONS 
APROVADES 

 

 
RESOLUCIONS APROVADES 

 
COST (M�) 

 
Donar compliment a la moció 67/IX del Parlament de Catalunya, 
aprovada el 16 de febrer de 2012, que insta el Govern de la 
Generalitat a fixar un calendari per al pagament del deute de la 
Generalitat amb els ajuntaments, que integri el conjunt dels 
departaments i llurs organismes dependents i vinculats, i que 
estableixi com a data màxima per l’abonament als ens locals del 
deute que la Generalitat hi tingui pendent, el 30 de juny de 
2012. 
 

4 

 
Garantir el compliment de la Llei 17/2007 de Serveis Socials a 
partir del treball conjunt dels diferents nivells institucionals i, a tal 
efecte, garantir els recursos suficients en els serveis socials 
bàsics.  
 

5,4 

 
Establir un nou Conveni de col·laboració amb els ajuntaments, 
destinats als mòduls per alumne/any en els ensenyaments de 
règim especial (música i dansa) i les dotacions per alumnes de 
llars d’infants públiques que: a) garanteixi el manteniment de 
l’oferta pública, b) el repartiment equitatiu del cost de les places 
entre institucions i c) la sostenibilitat del model vigent tal i com 
està establert en la llei 5/2004 de llars d’infants. 
 

51,6 

 
Centres d’ensenyament no planificats 
 

34,6 

 
Centres d’ensenyament planificats sense pressupost 
 

175,3 

 
Centres d’ensenyament. Altres 
 

7,9 

 
Centres sanitaris 
 

1.199 

 
TOTAL 
 

1.477,8 

 

 


