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Segrià

38.095.445 €

z El Govern destinarà més de 9 
milions a les depuradores de Tor-
refarrera, Torre-serona i Vilanova. 
A més, 4,3 milions seran per a la 
planta de tractament de residus 
de l’abocador comarcal, a Mon-
toliu de Lleida. Uns altres 730.300 
euros són per a obres de restaura-
ció de la Seu Vella.

SolSonèS

7.113.877 €

z El Govern preveu invertir 2,7 mi-
lions en la nova escola El Vinyet de 
Solsona. Un total de 882.151 més 
són per a la xarxa de distribució 
del dipòsit de La Molsosa.

El projecte de pressupostos de la Generalitat que va aprovar ahir l’Executiu preveu una inversió de més de 110 
milions a Lleida, un 77% més que els últims comptes aprovats pel Govern. Les partides més elevades són per al 
túnel de Tres Ponts, la C-28, depuradores al Segrià, el canal Segarra-Garrigues i la línia de tren de la Pobla.

leS inverSionS méS deStacadeS

imatge d’arxiu de les obres del túnel de tres Ponts.

SEGrE

Pla d’urgell

2.617.018 €

z Inversió d’1,1 milions al polígon 
Vinyes del Mig i 150.000 euros en 
la demolició del grup Sant Isidori 
de Mollerussa.

PallarS Sobirà

2.847.179 €

z La inversió de la Generalitat al 
Sobirà se centra en les instal·la-
cions d’Espot i Port Ainé, amb 
1,2 milions. A més, 609.589 eu-
ros seran per al manteniment de 
carreteres.

PallarS juSSà

5.449.431 €

z recullen una inversió d’1 mi-
lió per a la reforma de l’Hospital 
del Pallars. Els comptes inclouen 
150.000 euros per al Museu de la 
Conca Dellà.

alta ribagorÇa

1.553.345 €

z  El pressupost preveu invertir 
346.625 en la construcció de l’ar-
xiu comarcal. Destina 164.004 eu-
ros més a millores a l’estació d’es-
quí de Boí Taüll, propietat d’Actius 
de Muntanya.

urgell

7.918.841 €

z Més de 4,6 milions per al canal 
Segarra-Garrigues. Per a la nova 
estació d’autobusos de Tàrrega 
són 810.000 euros.

Segarra

2.915.370 €

z La inversió més elevada és per 
a l’ampliació i adequació de l’ins-
titut de Guissona, amb 829.826 €.

cerdanya

432.560 €

z La inversió a la Cerdanya lleida-
tana se centra en el manteniment 
de carreteres.

alt urgell

20.857.160 €

z  Les obres del túnel de Tres 
Ponts, a la C-14 entre Organyà i 
Montant de Tost, suposen una 
inversió de 10,6 milions. Destaca 
també una partida de 4,3 milions 
per a la construcció del nou CAP 
de la Seu.

garrigueS

3.957.917 €

z Més d’un milió per a la xarxa se-
cundària del canal Segarra-Garri-
gues i un altre milió per a l’arxiu 
comarcal de les Garrigues.

noguera

8.790.561 €

z  L’Algerri-Balaguer comptarà 
amb una inversió d’1,6 milions. 
Un total de 859.453 euros més són 
per a obres al parc de bombers de 
Balaguer.

aran

8.354.303 €

z Més de 7 milions es destinaran 
a millorar el port de la Bonaigua 
(C-28), tant al revolt del Tonyon 
com a la instal·lació de viseres 
antiallaus.

La inversió de la Generalitat a Lleida 
puja un 77% i supera els 110 milions
Tres Ponts i la C-28 copen les inversions, amb 8 milions més “no territorialitzables”
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❘ LLEIDA ❘ La Generalitat preveu 
invertir a Lleida aquest 2020 
més de 110 milions d’euros, 
una dada que correspon a les 
actuacions que són directament 
atribuïbles a les comarques del 
pla i del Pirineu. Aquesta xifra 
suposa un augment del 77 per 
cent respecte als últims pressu-
postos que el Govern va apro-
var el 2017, quan la inversió a 
la demarcació era de 62 milions. 
Així mateix, als 110 milions se li 
han d’afegir almenys 8,4 milions 
qualificats com a “no territori-
alitzables”, que es divideixen 
entre conservació de carreteres 
(2,8 milions), mesures correcto-
res de l’impacte ambiental del 
canal Segarra-Garrigues (3,4 
milions) i la concentració parce-
l·lària d’aquesta infraestructura 
de reg (2,2 milions). El pressu-
post també inclou diverses par-
tides per a la línia de tren de la 
Pobla que ascendeixen a més de 
6,4 milions.

La majoria de les inversions 
previstes als pressupostos de 
la Generalitat, que l’Executiu 
va aprovar ahir, corresponen a 
inversions que ja estan en curs a 
Lleida. La partida de més quan-
tia, 10,6 milions, correspon a les 
obres del túnel de Tres Ponts, a 
la C-14 entre Organyà i Montant 
de Tost. Així mateix, 5,2 milions 
es destinaran a la millora del 
revolt del Tonyon al port de la 
Bonaigua (C-28), i les depura-
dores de Torrefarrera i Torre-se-
rona i la de Vilanova de Segrià 
compten amb dos partides que 
sumen més de 9 milions.

Comarques
La comarca amb més inversió 

és el Segrià, amb un total de 38 
milions d’euros. La Generalitat 
destinarà també 4,3 milions a la 
construcció de la planta de trac-
tament de residus de l’abocador 
de Montoliu de Lleida. Al Segrià 
el segueix l’Alt Urgell amb 20,8 
milions d’euros, on a més del 
túnel de Tres Ponts el Govern 
invertirà 4,3 milions en el CAP 
de la Seu. Els comptes recullen 
també partides per construir els 
arxius de les Garrigues i l’Alta 
Ribagorça. Així mateix, preveu 
dedicar 2,2 milions a la moder-
nització del Canal de Pinyana. 
De la mateixa manera, contem-
pla una partida de 117.000 eu-
ros per ampliar el bloc quirúrgic 
de l’Hospital Arnau de Vilanova 
i fins al 2023 preveuen invertir 
més de 12 milions d’euros en 
aquestes obres.

n El projecte de pressupostos 
de la Generalitat suposa que 
la despesa corrent se situa en 
25.113 milions d’euros, xifra 
que representa 3.000 milions 
més que el 2017. Per la seua 
banda, la inversió s’ha aug-
mentat en 415 milions i arriba 
als 2.003 milions d’euros. Així 
mateix, l’objectiu dels pressu-
postos és aconseguir un nivell 
de dèficit zero i la Generalitat 
destinarà 880 milions a pagar 
interessos del deute.

El vicepresident i conseller 
d’Economia i Hisenda, Pere 
Aragonès, va entregar ahir 
el projecte de pressupostos al 
president del Parlament, Ro-
ger Torrent, i posteriorment 
va presentar les principals 
xifres en comissió. El tràmit 
parlamentari dels comptes 
del Govern s’allargarà durant 
uns dos mesos, segons van in-
formar fonts de la conselleria 
d’Economia.

Un dels principals eixos 
d’aquests comptes és l’aug-
ment de la despesa social. En 
aquest sentit, l’Executiu des-
tinarà 890 milions més que el 
2017 a la Salut, 1.047 més en 
Educació, 330 milions en pro-
grames de protecció social i 
193 en el foment de l’ocupa-
ció. Així mateix, els comptes 
preveuen 30 milions d’euros 
per al pla d’obres del Govern 
(PUOSC). En matèria d’ingres-
sos, preveu un increment de 
172,6 milions d’euros proce-
dents de la reforma fiscal pac-
tada amb els Comuns. Aquests 
ingressos procedeixen de la 
reforma d’impostos com l’IR-
PF o el de successions. A més, 
s’ha creat una nova taxa que 
gravarà la incidència sobre el 
medi ambient de les instal·la-
cions de producció, emma-
gatzemament, transformació 
i transport d’energia, telefonia 
i telemàtica.

Comptes catalans amb dèficit 0 i un augment de despesa de 3.000 milions
deSPeSa del govern Per PolítiqueS

partida M€ %

Salut 9.739 27,0
Educació 6.696 18,6
Organització territorial i govern local 5.514 15,3
Infraestructures i mobilitat 2.774 7,7
Protecció social 2.291 6,4
Seguretat i protecció civil 1.394 3,9
Justícia 965 2,7
Foment de l’ocupació 918 2,6
Medi ambient i cicle de l’aigua 940 2,6
recerca, desenvolupament i innovació 615 1,7
Acció rural 514 1,4
Societat de la informació i telecomunicacions 583 1,6
Habitatge i ordenació del territori 445 1,2
Mitjans de comunicació social 303 0,8
Foment de l’activitat econòmica 354 1,0
Cultura 240 0,7
Agència tributària de Catalunya 83 0,2
Esports 75 0,2
Promoció social 49 0,1
Acció exterior, relacions institucionals i transparència 78 0,2
Llengua catalana 42 0,1
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