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Els pressupostos del Govern
reserven 16 milions d'euros per a
Sabadell
Les millores als jutjats, la construcció del CAP Llong i la reparació definitiva de la
coberta al Joanot Alisanda, algunes de les inversions

Els jutjats de Sabadell, un dels beneficiats dels comptes catalans | Albert Segura

15.998.301 d'euros. Aquesta és la xifra prevista per destinar a Sabadell en els pressupostos del
2020. Igual que la tònica a tot Catalunya, el gruix de la inversió anirà a les àrees de salut, educació incloent universitats- i afers socials, després que s'han donat a conèixer aquest dimecres amb
l'entrada dels comptes al Parlament
(http://naciodigital.cat/noticia/195345/pressupostos/2020/destinen/77/nova/despesa/arees/socials)
, amb prèvia aprovació al consell executiu com a projecte de llei.
Dels 27.512 milions d'euros, al Vallès Occidental la Generalitat n'invertirà una mica més de 72
milions d'euros (http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2020/05_dades_territorials.htm) . I
en concret a Sabadell li correspon un mica més d'una quarta part d'aquest pastís. Dins d'aquests
16 milions d'euros, les infraestructures s'enduen una bona part, més de quatre van cap a les
obres de la C-58 per ampliar a tres carrils, així com millores a la carretera de Terrassa.
Justícia, salut i educació
Una altra de les assignatures pendents, mai millor dit, del Govern amb Sabadell era en matèria
educativa, així en els pressupostos hi ha contemplats 156.119 euros per a la coberta de l'Escola
Joanot Alisanda, que amb el temporal Gloria va despendre's una part
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28445/retirada/arbres/caiguts/desplacament/contenid
ors/actuacions/cablejat/efectes/temporal) i va obligar a suspendre un dia l'activitat acadèmica i el
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Departament d'Educació es va comprometre a fer la intervenció pertinent.
Però no ha estat l'única partida prevista en aquest àmbit, també hi ha 124.805 euros per als
instituts Pau Vila, Castellarnau, Sabadell Sud, Arraona, Ribot i Serra i Ca n'Oriac, entre d'altres
centres.

Simulació del futur CAP Can Llong Foto: Departament de Salut

En el camp de la salut, el Taulí també rep un bon gruix de recursos, gairebé un milió d'euros "en
inversions diverses" i 592.007 euros en la construcció del CAP Can Llong, que el 2021, segons
marquen els comptes, s'elevaria a 1,7 milions d'euros. D'aquesta manera, compliria amb el
darrer pronòstic, l'enèsim d'aquest projecte, per ser una realitat al 2022
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/25264/projecte/nou/cap/can/llong/redactat/apunta/ara
/2022) .
[noticia]13917[/noticia]
Per últim, en el sector de la justícia, les reivindicades millores de climatització als jutjats de
Sabadell
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/25242/treballadors/dels/jutjats/sabadell/suspenen/par
cialment/activitat/altes/temperatures) arribaran. Hi ha 49.367 euros per aquesta problemàtica i
s'especifica que s'actuarà des de la planta -2 i fins a la 8a, inclosa també 14a planta. A més, hi ha
reservats, en exercicis futurs més de tres milions d'euros per a la creació de dos nous jutjats
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/28119/govern/destina/sis/milions/euros/crear/dos/nou
s/jutjats/sabadell/millorar/edifici) a les dependències judicials.
[despiece] DESGLOSSAMENT INVERSIONS AL VALLÈS OCCIDENTAL, PER MUNICIPIS
Badia
278.966 euros
Barberà
1.544.531 euros
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Castellbisbal
5.236.886 euros
Cerdanyola
7.749.701 euros
Matadepera
5.547 euros
Montcada i Reixac
1.610.969 euros
Palau-Solità i Plegamans
4.149.978 euros
Polinyà
5.063 euros
Ripollet
554.928 euros
Rubí
1.160.727 euros
Sabadell
15.998.301 euros
Sant Cugat
8.276.173 euros
Sant Quirze
8.876.452 euros
Santa Perpètua de Mogoda
1.814.187 euros
Terrassa
12.457.157 euros
Ullastrell
236.679 euros
Vacarisses
170.116 euros
Viladecavalls
2.192.771 euros
[/despiece]
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