PUNT I SEGUIT
La Generalitat invertira dos mil milions
menys en obres i serveis. al Maresme el· 1998
ANA VILLA VERDE

• La Generalitat té previst invertir 6.727
milions en infraestructures i serveis al
Maresme durant el 1998. El pressupost
per a l'any que ve, que encara s'ha d'aLa diferencia entre el pressupost del 97 i el del 98 és de
2.031 milions de pessetes -si
es prescindeix de l'actuació sobre la conca del Besos-. Aixo
significa que les aportacions de
la Generalitat a la comarca es
redueixen, d'entrada, considerablement. Pero hi ha un altre factor important a destacar: el comparatiu de les taules d'inversió
comarcalitzada -la detallada
per comarques i recollida al grafic- indica que la majaria d'obres figuren en tots dos exercicis.
És a dir, que es tracta d'actuacions que cada any van rebent
una quantitat de diners. Amb
la qual cosa es confirma que no
s'iniciaran massa actuacions noves durant el 97 perque el gros
de les pressupostades són de caracter continuista.
Aquest és el cas de les injeccions economiques
que
anualment dóna !'Institut Catala
del Sol (rncasol) o deis diners
que I'empresa Gestió d'rnfraestructures S,A. (GrSA) avan<;a a
la Generalitat per fer determinades actuacions urgents.
GISA fa 10 de les 32 obres
Precisament esta previst que
GISA cobreixi pressupostilriament l'any que ve deu de les
trenta-dues actuacions de la Generalitat. Entre elles hi ha l'institut d'ensenyament secundari
(lES) Damia Campeny de Ma. taró -341 milions-, l'lES Pla
d'en Boet -138i els centres
sanitaris de Malgrat -183-,
Montgat -149-,
Premia de
Mar -131i Vilassar de Mar
-115.
La taula que acompanya

provar al Parlament, confirma la política
restrictiva de l'administració autonomica,
ja que dibuixa una reducció de la inversió
de 2 mil milions respecte del 1997 -8.758
milions-. Entre les obres consignades

destaquen les destinades a millorar els
serveis a Mataró: el nou hospital, l'institut
Darnia Campeny i les instal·lacions porturnes. També hi figuren els esperats
diners per als centres sanitaris de Malgrat,

Premia de Mar, Vilassar de Mar i Montgat. Les rieres no estan detallades al pressupost comarcalitzat pero s'inelouen en
partides més gerieriques del Departament
de Política Territorial.

Camp diu que CiD
manté la injecció
económica gracies a
partides generiques
A. VILLAVERDE

341.000.000

i

• A banda de les inversions comarcalitzades, la Generalitat as74.000.000
segura que hi ha més diners per
138.000.000
al Maresme. Es tracta de par38.000.000
tides generiques aJs capítols que
7.000.000
pertanyen a la Junta d' Aigües
11.000.000
o al Servei Catala de la Salut
183.000.000 ,
(SCS) i que no apareixen en el
grafic. Aix:ís'han recollit, segons
149.000.000 ,
el portaveu de CiU al Parlament,
131.000.000
Ramon Camp, les inversions
115.000.000 '
previstes per a les rieres -800 , I
milions-, i per reparar els danys
Parc de CalellaSup, Calella_d'aiguats a Catalunya -100 miCan Salal Busquels Sup, Canel de Mar
lions-, el mantenirnent de l'aula Fomaca, Vilassar de Dalt
topista Mataró-Granollers -23
milions-; ialgunes obres de miCartes Trias, Vilassar de Mar
llora d'infraestructures hospitaAoquisició El Ponl, Sanl Vjcer, de Montall .
¡aries de la regió Barcelones
ant Jaume i Mas Martí Sup, Tordera
Nord-Maresme
-125
miPla,a de l'Església-Mercal Vell, El Masríou
lions-. Ramon Camp, que és
Can Figueres, Premia de DaJt
l'alcaldable de CDC a Matará,
(~JEs fecull aquesta inversió dins el cephol del Maresme, tel que augmenra
considerabJement ef tatJ/ destina! a la comarca.
afirma que totes aquestes parFont: Projecte de pressupost de fa Generafitat de Catalunya 1998
tides fan igualar la inversiá a
la del 1997. Per aquest motiu,
troba molt relatiu i desencertat
que es faci la lectura de la rebaixa
aquest text reprodueix les xifres,
comarca -3.722 milions, gaireja ha anunciat que presentara
pressupostaria de 2 mil milions.
una esmena a la totalitat. Fonts
tal com ara mateix recull el presbé la meitat de tot el consignat-,
<<Enrealitat, es manté el nivell
del Departament d'Economia
supost que ha estat aprovat pel
passara a un segon pla l'any 1998.
d'inversiá perque tots aquests asvan advertir ahir que als 6.727
Consell Executiu de la GeneRep 1.800 milions. r la inversió
pectes que he dit no es recullen
milions s'han d'afegir també els
ralitat pero que encara ha de
estel'lar de l'any que ve passa
sobre la taula d'inversiá comarsuperar el tramit d'aprovació
a ser la millora de la xarxa de
diners consignats de manera gecalitzada», va dir ahir el diputat
parlamentaria. CiU compta des
nerica pels departaments. La
sanejament, obra a la qual es
a El Punt. Tot i aixo, la ilira
de dimecres amb el suport del
destinara 2.979 milions. Part d'aconselleria no va poder precisar,
de referencia sobre la inversió
PP per poder tirar endavant el
quests diners serviran per pagar
pero, quants milions represenque la Generalitat va preveure
taran aquestes actuacions.
projecte de llei de pressupostos
la depuradora
del Maresme
pel1997 -8.758 milions- tamCentre, que esta situada als afoper al 1998, tot i les esmenes
L'hospital de Mataró, que
poc ineloIa les partides generiaquest any ha rebut la injecció
que facin la resta de grups de
res de Matará i sera una de les
ques a les quals fa referencia
l'oposició. El PSC, per exemple,
quatre més grans de Catalunya.
pressupostaria més gran de la
el diputat de CiU.

