10 de desembre del 2021

La Generalitat preveu destinar 990,6 milions d’euros a la vegueria
de Barcelona l’any 2022, un 31,3% més que l’any anterior


El 60% de la inversió es destinarà als àmbits de transport, salut i educació



El conseller Giró presenta el Projecte de pressupostos de la Generalitat davant els
agents econòmics i socials de les comarques de Barcelona

El Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022 preveu una inversió de 990,6 milions
d’euros a les comarques de Barcelona, un 31,3% més que el 2020, any de l’últim pressupost
aprovat, i un augment del 42,8% respecte a la mitjana dels pressupostos dels últims 5 anys.
Així ho ha anunciat el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, davant
una nodrida representació dels agents econòmics i socials de la vegueria de Barcelona. L’acte,
que ha tingut lloc al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNATEC), també
ha comptat amb la participació del delegat territorial del Govern de la Generalitat, Antoni
Morral.
Durant la presentació, el conseller Giró ha definit els comptes per a l’any que ve com “el
pressupost més elevat que mai ha tingut Catalunya” i ha remarcat que l’objectiu del
projecte és “reactivar econòmicament i socialment el país després de la pandèmia,
recuperant l’embranzida del 2019”. Giró ha fet notar, a més, que “fa un pas endavant cap
a l’enfortiment de l’Estat del benestar” i ho ha il·lustrat amb l’exemple que “3 de cada 4
euros es destinen a inversió social”.
El conseller ha remarcat que era el darrer acte de les presentacions territorials realitzades a
les 8 vegueries del país, i que “les dues properes setmanes seran claus per l’aprovació
definitiva del pressupost”. Jaume Giró ha explicat que actualment s’estan acabant de
negociar els comptes per aprovar-los al Parlament de Catalunya el proper 23 de desembre i,
en aquest context, ha recordar que entre les propostes que el departament d’Economia ha
impulsat s’inclou “una reducció de l'IRPF a les rendes més baixes del país”, amb la qual
es vol “restablir la justícia que va escapçar el Tribunal Constitucional al carregar-se una
rebaixa fiscal per les rendes baixes”.
Gairebé 600 milions compromesos per a obres que continuaran el 2023
Quant al pressupost de les comarques de Barcelona, el conseller ha volgut destacar, d’una
banda, el percentatge d’execució del pressupost del 2020, que ha estat del 107%, 53 milions
més dels previstos inicialment. “Això demostra que el Govern incorpora projectes que són
factibles de ser executats. No volem fer jocs malabars com els que fa el Govern
espanyol per quedar bé el dia que es presenten i malament la resta de l’any”, ha
argumentat. I, de l’altra, que la injecció de diners d’aquest any comportarà unes obligacions
pluriennals compromeses de 592,6 milions d’euros per a obres que continuaran l’any 2023.
“Una xifra que evidencia el compromís d’inversió del Govern per als pròxims anys a les
comarques de Barcelona”, ha subratllat Giró.
El 60% de la inversió es concentra en els àmbits del transport, que rebrà 322,6 milions d’euros;
la salut, amb 152,5 milions d’euros; i l’educació, al qual s’injectaran 118,2 milions d’euros. I
s’arriba al 88% si afegim els imports destinats al cicle de l’aigua (78,3 M), el comerç (71,3 M),

l’ordenació del territori i l’urbanisme (46,8), l’R+D+i (45,4 M) i l’habitatge i les actuacions
urbanes (38 M), que són les altres prioritats que rebran més recursos dels comptes de la
Generalitat per a l’any 2022. “Aquesta distribució de la inversió posa de manifest la
voluntat del Govern de ser molt sensible a les demandes de la ciutadania”, ha afegit
Giró.
Els projectes més destacats són la L9 del metro, amb 89,6 milions; obres i equipaments a
l’Hospital de Viladecans, amb 25,2 milions; i obres en diverses escoles, instituts i universitats
de Barcelona, per 118,2 milions d’euros, entre les quals cal subratllar la construcció del nou
Institut Ventura i Gassol, de Badalona.
La inversió per comarques
D’acord amb el Projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’any que ve, dels 990,6
milions d’euros pressupostats per a la vegueria de Barcelona, un total de 585,3 milions es
destinaran a la comarca del Barcelonès; 151,3 milions al Baix Llobregat; 42,5 milions al
Maresme; 147,6 milions al Vallès Occidental; i 63,9 milions al Vallès Oriental.


Baix Llobregat: inversions i compra de material a les línies de FGC Baix Llobregat,
per 30,2 M; obres i equipaments a l’Hospital de Viladecans per valor de 25,2 M; nou
carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat,
per 14,1 M; actuacions a l’ETAP del Llobregat, per 12,5 M; al col·lector de
Salmorres, per 7,5 M; i als centres penitenciaris Brians 1 i 2, per 6,3 M; una inversió
de 5,8 M a la L9 del metro; 6,3 M per al manteniment de carreteres; i 6,3 M en
habitatge, entre els quals destaquen els 2,3 M destinats a la construcció de 40
habitatges a Sant Boi de Llobregat. La inversió compromesa per al 2023 puja a
102,71 milions d’euros.



Barcelonès: inversions a l’Hospital de Sant Pau (22,7 M), a l’Hospital Clínic (17,6
M), a l’Hospital del Mar (6,8 M) i a l’Hospital de la Vall d’Hebron (6,7 M); 83,9 M per
a la L9 del metro; 65 M per a la compra dels terrenys del nou pavelló del recinte
firal Gran Via; obres en diversos centres educatius (56,3 M) i construcció del nou
Institut Ventura i Gassol, de Badalona (5,2 M). També es destinaran 20 milions
d’euros en inversions a l’Àrea Residencial Estratègica de l’Estrella i a la construcció de
117 nous habitatges: 40 a Sant Roc (Badalona), 38 a Santa Coloma de Gramenet,
24 al Passeig Fortuny (Badalona) i 15 al Carmel (Barcelona). La inversió compromesa
per a l’any següent arriba fins als 347,17 milions d’euros.



Maresme: 14,8 M en l’àmbit de la salut pel Consorci Sanitari del Maresme (4 M), el
nou CAP a Pineda de Mar (3,9 M), l’Hospital de Mataró (2,9 M), l’Hospital Comarcal
Sant Jaume de Calella (2,1 M) i ampliació del CAP de Malgrat de Mar (1,4 M); obres
a instal·lacions de sanejament d’aigües residuals de Tordera (3,1 M) i al col·lector
de Canet de Mar –Arenys de Mar (2,1 M); 3,1 M per a la conservació de carreteres;
1 M a la construcció del nou Institut a Dosrius (el cost total són 5,5 M fins al 2023); i
36 nous habitatges al Masnou. Per al 2023, la inversió consignada serà de 24,56
milions d’euros.



Vallès Occidental: inversions per urbanitzar el Parc de l’Alba, a Cerdanyola del
Vallès (20 M); a les línies de FGC (15,8 M); al laboratori de llum del sincrotró (4,4 M);
a l’Hospital de Terrassa (5,8 M) i al Parc Taulí de Sabadell (3,7 M); i 7,7 M per

construir 95 habitatges nous: 34 a Can Llong (Sabadell), 24 a Rubí i 37 a Terrassa.
També es faran obres a la (7,6 M) i a les instal.lacions de sanejament de
Castellbisbal (4,1 M). Es destinaran 5,3 M al manteniment de carreteres. La inversió
compromesa per a l’any següent arriba fins als 70,44 milions d’euros.


Vallès Oriental: obres de millora a la C-17 per valor de 19,1 M; actuacions a l’ETAP
del Ter per 6,3 M; inversions al centre penitenciari de Quatre Camins (5,2 M), a
l’Hospital de Granollers (4,2 M), a l’Institut de Mollet (3,8 M) i a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (1,8 M). També es construiran 18 habitatges nous
(1,1 M) i es destinaran 2,5 M a la conservació de carreteres. El pressupost preveu una
inversió compromesa per a l’any 2023 de 47,74 milions d’euros.

Un territori amb potencials i necessitats
Per la seva banda, el delegat del Govern a la vegueria de Barcelona, Antoni Morral, ha destacat
la importància de disposar de pressupostos per activar polítiques i inversions en un territori “amb
127 municipis, 5 comarques i 4,7 milions d’habitants. És un territori amb unes enormes
potencialitats però també enormes necessitats”.
“Els pressupostos són una eina capital, tractora i és important que en tinguem per fer front
als reptes que tenim” ha assenyalat Morral, que ha demanat “complicitat” als agents socials
i econòmics, així com “la cooperació de les administracions” per tirar endavant els comptes
“i aprofitar-los al màxim”. “És una eina que ens hem de fer nostra”, ha reblat el delegat.
Uns pressupostos per a la reactivació social i econòmica
El Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022 és el principal instrument del Govern
per impulsar la reactivació social i econòmica de Catalunya després de la crisi derivada de la
Covid-19. Amb aquest objectiu, els comptes preveuen un increment excepcional de la
despesa pública, que assoleix un valor rècord de 38.139 M€, 5.618 M€ més (17,3%) que en
el darrer pressupost aprovat (2020). Aquest augment dels recursos ha estat possible gràcies
a l’aportació dels Fons Next Generation, que el 2022 ascendeixen a 2.142 M€.
Per àmbits, la despesa social concentra el 74,6% dels recursos totals, i els departaments que
més incrementen la seva dotació són Salut (11.171 M€, 1.456 M€ més), Educació (6.681 M€,
1.009 M€ més) i Drets Socials (3.969 M€, 905 M€ més). Entre els trets més destacats dels
comptes destaca el seu caràcter fortament inversor, fins al punt que la inversió del conjunt del
sector públic s’enfila fins als 3.951 M € i gairebé dobla la pressupostada el 2020 (2.012 M€).
La trobada d’avui ha estat l’última d’un seguit de visites territorials que el conseller d’Economia
i Hisenda, Jaume Giró, ha dut a terme les darreres setmanes per explicar el Projecte de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 a les vuit vegueries catalanes.
L’objectiu d’aquestes xerrades era fer conèixer als agents econòmics i socials del territori les
grans xifres dels comptes per a l’any que ve, juntament amb el detall de les inversions
territorialitzades, i què comportarà la seva aprovació. “Avui acabo les presentacions
territorials que he fet per les vuit vegueries de Catalunya, ara començaran unes
setmanes clau per a la seva aprovació”, ha conclòs el conseller.

