En resposta al projecte de Pressupostos 2011 del Govern de la Generalitat de
Catalunya, la plataforma NI UN PAS ENRERE! INVERTIM EN FUTUR compleix
el compromís expressat en la seva declaració fundacional de fer-ne seguiment
per contribuir a garantir els drets de les persones arreu del món i assegurar la
sostenibilitat del sistema de serveis socials de responsabilitat pública a Catalunya.
Davant la reducció generalitzada de recursos que marca el to dels pressupostos
d’enguany, recordem que les organitzacions signants de la declaració considerem
irrenunciables els avenços assolits en matèria social durant les últimes
dècades i reivindiquem la necessitat de recuperar les persones com a eix central i
prioritari de les polítiques públiques.
Mitjançant aquest document manifestem la nostra oposició a acceptar cap
retallada que afecti en sentit negatiu l’atenció a les persones, tant si es
tracta de repercussions econòmiques, com si es tracta de rebaixes qualitatives o de
restriccions en l’accés als serveis i les prestacions de caràcter públic. En aquest
sentit, la plataforma comparteix l’esperit d’altres mobilitzacions i accions ciutadanes
que, des de diferents àmbits, s’estan duent a terme per frenar les retallades.
A banda de les propostes d’esmenes als pressupostos que proposem a
continuació, la plataforma analitzarà també els efectes en l’àmbit social de
l’anomenada ‘Llei òmnibus’ de mesures fiscals i financeres per mirar de corregir
les mesures que puguin alentir la construcció d l’Estat de Benestar. Davant les
modificacions encaminades a dificultar l’accés a les prestacions i ajuts –per
aconseguir així, indirectament, cert estalvi en inversió social—, plantejarem
alternatives que, en lloc de generar més pobresa i exclusió social, garanteixin el
compliment dels drets de ciutadania reconeguts per llei.
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1. AJUTS PER INFANTS A CÀRREC
Davant la supressió de la universalitat d’aquests ajuts i l’establiment d’uns
paràmetres que vinculen la concessió a diverses variables no prou especificades,
demanem que es garanteixi l’accés als ajuts per infant a càrrec a totes les
famílies amb uns ingressos anuals inferiors a 12.000 €. L’import de l’ajut,
que actualment és de 638 € anuals, s’hauria d’incrementar fins a un màxim de
1.000 € anuals –graduat en funció del nivell de renda— i els pagaments s’haurien
d’agilitar perquè fossin abonats dins l’exercici de concessió de l’ajut.

2.
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA MODERADA
La Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i d’Atenció a la Dependència (LAPAD)
fixa un calendari que obliga el Govern a atendre les persones amb dependència
moderada a partir del 2011. Per tant, i malgrat les reserves expressades pel
Departament de Benestar Social i Família en relació a la insuficiència del pressupost
per complir amb l’exigència de la llei, el Govern ha de garantir mitjançant els
Pressupostos l’atenció a la dependència moderada en els terminis que
preveu la LAPAD.
3.
AJUTS A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Cal mantenir els ajuts a les persones amb discapacitat (PUAD) per a l’adquisició de
vehicles adaptats i les ajudes tècniques –suprimides i reduïdes, respectivament, en
el projecte de Pressupostos presentat pel Govern—, així com ampliar el període per
a demanar-los, de dos mesos a tot l’any.
4.
RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
La llei de mesures fiscals i financeres que acompanya els Pressupostos 2011 suposa
un enduriment dels requisits per accedir a la Renda Mínima d’Inserció (RMI) que
resulta del tot inassumible en el context actual, marcat per l’increment de la
pobresa i l’augment de famílies i persones en situació de màxima vulnerabilitat. La
restricció del període de percepció de l’ajut a 5 anys –o a 60 mensualitats
acumulades— com a màxim ha de ser eliminada per tal d’evitar que es donin
situacions de desemparament total de persones sense cap ingrés. Tanmateix, cal
suprimir l’exigència que els sol·licitants de l’ajut acreditin 5 anys de residència a
Catalunya, dos d’ells immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
5.
AJUTS AL LLOGUER
La Llei de Prestacions Econòmiques ha de ser modificada per eximir els beneficiaris
dels ajuts al lloguer de l’obligació d’acreditar 2 anys de residència continuada a
Catalunya. Aquest requisit, derivat de la catalogació de l’ajut com a prestació i no
aplicat el 2010, deixaria desateses nombroses famílies en situació de vulnerabilitat i
és, per tant, inacceptable. Per altra banda, demanen que es publiqui la
convocatòria dels ajuts al lloguer corresponents al 2011, no prevista de
moment pel Govern i absolutament necessària per atendre noves sol·licituds latents
d’ençà que va començar l’any.
6.
HABITATGES D’INCLUSIÓ
El pressupost per a la Xarxa d’Habitatges d’inclusió ha d’augmentar fins als 2,5
milions d’euros, en lloc de reduir-se en més d’un milió d’euros, tal com preveu el
projecte de Pressupostos del Govern. (El 2010 l’assignació va ser de dos milions
d’euros i enguany la previsió és de 900.000 €.) L’ajut mensual per habitatge
d’inclusió ha d’assolir els 2.800 € mensuals i la xarxa ha de créixer fins comptar
amb un mínim de 1.000 habitatges a Catalunya.
7.
BEQUES MENJADOR
Tenint en compte que el Govern ha de garantir el compliment del dret subjectiu
dels infants a l’alimentació i que la situació de dificultat econòmica està
generant un índex de pobresa infantil alarmant, cal mantenir –si no
incrementar— la partida corresponent a les beques i ajudes de menjador

escolar del Departament d’Ensenyament. En cap cas es pot reduir, tal com preveu
el projecte de pressupostos actual (de 51 milions d’euros el 2010 es passa a 26,7
milions d’euros el 2011).
8.
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
El Govern ha de mantenir el pressupost per a projectes de cooperació al
desenvolupament o, com a molt, aplicar una reducció proporcional a la del
pressupost global de la Generalitat, que és d’un 10%. En cap cas es pot retallar
aquesta partida en un 60%, que és el que significaria passar de 49 a 22 milions
d’euros, tal com preveu el projecte actual de Pressupostos 2011.
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