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Rajoy garanteix als funcionaris millores salarials de més d’un 1%
com el del PNB. “Després de passar 
els pitjors anys de la crisi, que ens 
han obligat a estrenye’ns el cinturó, 
que era l’única possibilitat d’acon-
seguir la recuperació econòmica i 
d’ocupació, ara ja podem fer més co-
ses”, va dir. Rajoy també va insistir 
que l’assignació a les ajudes per de-
pendència augmentaran un 5% en 
els pròxims pressupostos.  

El govern de l’Estat destaca que 
el 2018 serà el cinquè exercici de 
creixement econòmic “fort” a Espa-
nya, que continuarà creixent per so-
bre de la mitjana de la Unió Euro-
pea i se situarà per sobre del 2,3%. 
Amb aquesta xifra, les previsions 
del govern espanyol apunten a la 
creació de 450.000 llocs de treball 

aquest any i que s’assoleixi l’objec-
tiu de 20 milions d’ocupats el 2019.  

Tot i que les principals consulto-
res laborals afirmen que aquest ob-
jectiu és difícilment assolible, Rajoy 
va insistir ahir que es pot aconseguir 
si es manté “una política econòmi-
ca realista” i sense cometre els “er-
rors” del passat. En cap moment va 
esmentar que el govern no havia fet 
les reformes estructurals que s’es-
peraven per al 2017. Pel que fa al fi-
nançament autonòmic, s’hi va refe-
rir com un “tema molt important” 
per a aquest any, però va recordar 
que és “imprescindible” l’acord amb 
el PSOE, ja que el govern només té 
137 escons al Congrés, una xifra que 
l’obliga a les aliances.e

El president del govern, Mariano Rajoy, ahir a la seu 
del Partit Popular. JUAN MEDINA / REUTERS
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El president del govern espanyol, 
Mariano Rajoy, va afirmar ahir que 
seria “ideal” que es pogués avançar 
l’aprovació dels pressupostos gene-
rals de l’Estat per al 2018 respecte 
a les dates de l’any passat, quan el 
Congrés els va acabar validant al 
juny. En tot cas, Rajoy va garantir 
que un cop s’aprovin els comptes, 
els funcionaris veuran com les nò-
mines s’incrementen per sobre de 
l’1% de l’any passat.  

La xifra serà “superior” a aquest 
1%, va dir Rajoy, tot i que depèn del 
suport d’altres grups parlamentaris, 
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més important d’obra pública lici-
tada per l’Estat és d’Aena, l’empre-
sa semipública cotitzada que gesti-
ona els aeroports, amb 72,5 mili-
ons. El segon lloc l’ocupa el Port de 
Barcelona, amb 54,8 milions, i el 
tercer lloc Adif –l’empresa gestora 
de la infraestructura ferroviària–, 
amb 36,9 milions. Renfe només va 
licitar 11 milions, i la direcció gene-
ral de Carreteres del ministeri de 
Foment, 10 milions.  

Malgrat les males dades de licita-
ció d’obra pública de l’Estat, el vo-
lum del conjunt de les administraci-
ons va augmentar un 49%: va passar 
de 1.130 milions el 2016 a 1.690 mili-
ons el 2017. Això va ser possible grà-
cies a l’impuls inversor de la Gene-
ralitat i, sobretot, dels ajuntaments 
catalans. Així, el Govern i els seus or-
ganismes públics van licitar obres 
per valor de 426 milions d’euros, una 
xifra que és un 43% superior a la del 
2016. El creixement en el cas dels 
ajuntaments encara va ser més im-
portant, d’un 90%, ja que es va pas-
sar de 549 milions el 2016 a gairebé 
1.046 el 2017, un augment que la 
CCOC atribueix al cicle electoral, ja 
que els comicis locals seran el 2019.  

L’edificació s’alenteix 
Paral·lelament, l’edificació a Cata-
lunya continua creixent, però ha 
alentit el ritme que duia els dos úl-
tims anys, bàsicament per la falta de 
grans projectes de més de 10.000 
metres quadrats, segons les dades 
de projectes executius visats del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC). Així, durant el 2017 es 

van visar projectes amb una super-
fície de 3,9 milions de metres qua-
drats, xifra que és un 9% superior a 
la de l’any 2016. Però des de l’inici de 
la sortida de la crisi, els creixements 
s’havien anat accelerant (7% el 
2014, 26% el 2015 i un 24% el 2016), 
mentre que el 2017 es va perdre el 
doble dígit d’augment. 

De fet, la superfície visada el 
2017 és més de sis vegades inferior 
als 23,9 milions de metres quadrats 
del 2006, però fins i tot és menys de 
la meitat dels 8 milions de metres 
quadrats del 1993, el pitjor any de 
l’últim quart de segle, deixant al 
marge el període posterior a l’esclat 
de la bombolla immobiliària. La 

causa d’aquest alentiment cal bus-
car-la en els grans projectes, ja que 
a l’inici de la recuperació es van po-
sar en marxa macroprojectes que 
havien quedat aturats per la crisi, 
però un cop aquests projectes s’han 
iniciat ja no n’hi ha de nous de més 
de 10.000 metres quadrats, segons 
el degà del COAC, Lluís Comerón. 
Les dades també indiquen que la 
recuperació de l’edificació no és 
igual a tot Catalunya. A la ciutat de 
Barcelona va ser on abans va co-
mençar la recuperació, el 2013, 
amb creixements superiors al 
100%, però ara també és on més es 
nota la frenada: l’any passat va re-
gistrar una davallada del 13%.e

Operaris treballant a la plataforma d’estacionament de la terminal 1 de l’aeroport del 
Prat, al mes de febrer. MANOLO GARCIA

La licitació d’obra 
pública de l’Estat a 

Catalunya cau un 23%
L’esforç inversor es contrau el 2017 tot i la 
“pluja de milions” promesa per la Moncloa
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La licitació d’obra pública de l’Estat 
a Catalunya va caure a mínims el 
2017, amb un descens d’un 23% res-
pecte a l’any anterior, segons les da-
des recopilades per la Cambra de 
Contractistes d’Obres de Catalunya 
(CCOC). En total, durant l’any pas-
sat l’Estat va sol·licitar ofertes per 
valor de 218 milions d’euros, men-
tre que el 2016 van superar els 
283 milions. En aquesta xifra s’in-
clouen les licitacions d’organismes 
estatals que tenen ingressos d’ex-
plotació propis i en molts casos pa-
gats en part pels usuaris, com ara 
Aena i Enaire, Adif, les autoritats 
portuàries de Barcelona i de Tarra-
gona, Renfe i Correus. Segons la 
CCOC, aquesta xifra de licitació de 
l’Estat a Catalunya l’any 2017 se si-
tua molt per sota de la mitjana dels 
últims deu anys i “de les expectati-
ves creades per l’anunci del presi-
dent del govern espanyol, Mariano 
Rajoy,” quan al març, a Barcelona, 
va anunciar la inversió de 4.200 mi-
lions fins al 2020, cosa que va ser ba-
tejada com una “pluja de milions”. 

De fet, la licitació d’obra pública 
de l’Estat ha caigut any rere any a 
Catalunya des del 2007, quan arri-
bava als 2.636 milions. Des d’aquell 
moment, el pitjor any va ser el 2012, 
quan va baixar a 172,5 milions. La 
xifra de 218 milions del 2017 és el 
segon pitjor registre anual des de 
l’inici de la crisi. De fet, si s’analit-
zen les dades de la CCOC, el volum 
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Catalunya  
El Govern i els 
ajuntaments 
van licitar fins 
a 426 milions, 
un 43% més 
que el 2016


