Pressupost Generalitat de Catalunya 2017

La Generalitat gira l’esquena al Baix Llobregat
amb uns pressupostos que no responen a les
necessitats reals de la nostra comarca.
Més de 100 esmenes presentades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Territori i sostenibilitat, 40 esmenes
Ensenyament, 32 esmenes
Salut, 15 esmenes
Treball, afers socials i famílies: 8 esmenes
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 4 esmenes
Cultura, 2 esmenes
Presidència, 2 esmenes
Empresa i coneixement, 1 esmena
Justícia, 1 esmena
Agricultura, ramaderia i pesca, 3 esmenes
108 esmenes

Denunciem:
Manca d’inversions en infraestructures per millorar la mobilitat i quailitat de vida.
Cap tipus de voluntat per potenciar economicament al Baix Llobregat.
Manca de financiació per l’ensenyament i la sanitat públiques
Desinterés per fomentar la igualtat d’oportunitats

Reclamem:
Reclamació de la construcció, ampliació o rehabilitació d’escoles e instituts com els d’Abrera,
Corbera de Llobregat, Martorell o Gavà.
Millora en infraestructures (desdoblament de la C224 a St Esteve Sesrovires, construcció de
3 parades de metro L3 a Esplugues, rehabilitació d’alguns edificis o inversions en diverses
problemàtiques amb estacions i vies dels trens.
Inversió en edificis nous o en millora de serveis en diversos ambulatoris i hospitals.
Posada en marxa o la concertació de places públiques en residències.
Millora del finançament de les escoles bressol.
Pagament del deute pendent de la Generalitat amb els Ajuntaments de la nostra comarca.

IMPORT total inversions al Baix Llobregat: 65 Milions €
Diferència amb el pressupost 2015:		

-36%

* Pressupost 2015: últim pressupost aprovat per la Generalitat de Catalunya
* Dels 65 milions d’euros destinats a la nostra comarca, pràcticament el 50%
es destinarà a inversions a TV3, l’ L9 i a FGC.

Recordem que l’últim govern tripartit encapçalat per José Montilla al 2010
hi va destinar 320 milions d’euros.

La retallada al Baix Llobregat en només 6
anys és de 255 milions d’euros.

BaixLlobregat.Socialistes.cat

