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Pla del Govern per «prioritzar» la
despesa en pròrroga pressupostària
Cada conselleria haurà d'establir quines són les actuacions "ineludibles" en cada
àmbit, que s'hauran d'adaptar als objectius d'estabilitat vigents i es validaran la
setmana de Sant Jordi

Quim Torra, Pere Aragonès, Damià Calvet i Meritxell Budó es dirigeixen a la reunió del Govern | ACN

El Govern ha aprovat aquest dimarts els criteris i la metodologia destinats a "prioritzar" les noves
actuacions que es duran a terme per part de les conselleries durant el període de pròrroga
pressupostària -els comptes en vigor són els de 2017, els últims aprovats al Parlament gràcies al
vot de Junts pel Sí i la CUP- en funció de les "necessitats i compromisos ineludibles" de cada
Departament. El pla quedarà aprovat en el consell executiu de la setmana de Sant Jordi, segons
ha explicat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la
reunió del gabinet.
L'encarregat de liderar aquest pla és el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere
Aragonès. Les necessitats de despesa que aporti cada Departament es classificaran "d'acord
amb el nivell de compromís o capacitat d'actuació", i es donarà prioritat a aquelles que estiguin
emparades per un mandat legal, acord del Govern o contracte, així com les que tinguin un "major
retorn social". També es tindrà en compte si són despeses revisables o ajornables. El pla, en tot
cas, s'haurà d'adaptar als objectius d'estabilitat pressupostària vigents en aquests moments.

??El #Govern (https://twitter.com/hashtag/Govern?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) aprova els
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criteris per prioritzar les noves necessitats de despesa durant la pròrroga pressupostària amb
objectiu de mantenir el nivell de prestació de serveis públics fonamentals i garantir que s'atendran
tots els compromisos ineludibles @vicepresicat
(https://twitter.com/vicepresicat?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/fzkGxvCoIq
(https://t.co/fzkGxvCoIq)
? Govern. Generalitat (@govern) 9 d'abril de 2019
(https://twitter.com/govern/status/1115571600143802368?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquests objectius són el compliment dels límits de dèficit i de deute, així com també la regla de
despesa. L'acord d'aquest dimarts s'inscriu en el marc de les mesures de contingència que la
Generalitat va activar la setmana passada amb l'aprovació d'un suplement de crèdit de 814
milions d'euros
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176703?&passaact=29117e1bb912f4c5008aa3ad49657113&r
enovaportada=1) per atendre les noves necessitats de despeses de personal que s'han produït
des del 2017. Aquesta mesura, segons el Govern, permetrà "fer front" a les millores retributives
dels treballadors públics, a l'increment de personal per atendre la prestació de serveis i al retorn
del 40% de la paga extra del 2013.
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