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Oriol Junqueras: “El projecte de pressupostos 
per al 2017 inclou un increment del 77% en les 

polítiques socials” 
 
En una conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya, el vicepresident del 
Govern i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya Oriol 
Junqueras ha explicat que els pressupostos que presenten són “expansius” 
especialment en l’àmbit social amb un augment de 1.170 milions d’euros 
respecte el 2015 i representant el 74,7% del pressupost total. 
 

Barcelona, 30 de Novembre de 2016.- L’Auditori de la seu del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya a Barcelona ha acollit aquest vespre la conferència ''Preparant la 
Catalunya del futur: projecte de pressupostos 2017'' a càrrec del vicepresident del 
Govern i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya Oriol 
Junqueras. El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, ha 
presentat la intervenció de Junqueras destacant que “és vital disposar d’uns 
pressupostos que a més s’incardinin en un projecte de futur”. 
 
Junqueras ha subratllat que “són uns pressupostos expansius amb dos objectius: 
respondre a les urgències del present i adaptar-se als reptes de futur”. També ha 
explicat que “les partides socials reben 1.170 milions d’euros més que el 2015, fet que 
suposa un 77% de l’increment pressupostari i representa el 74,7% dels pressupostos”.  
 
El vicepresident del Govern ha apuntat que els pressupostos s’han dissenyat tenint en 
compte un 0,5% d’objectiu de dèficit segons es va establir al consell de política fiscal i 
financera. Un percentatge que ha qualificat “d’injust i desproporcionat” recordant que 
cada dècima del dèficit equival a 220 milions d’euros.  
 
D’altra banda Junqueras ha explicat que “es tancarà l’any amb un Producte Interior 
Brut (PIB) de 223.000 milions d’euros i que si es compleixen les previsions de 
creixement del 2,7% el 2017 es situarà al voltant dels 232.000 milions d’euros”. 
 
El conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha apuntat que 
preveuen un increment de la recaptació fiscal i ha volgut subratllar que “per primera 
vegada tindrem una reducció del 0,4% del pes del deute expressat en termes de PIB”. 
A més Junqueras ha recordat que durant el 2016 s’han creat 90.000 llocs de feina i 
l’atur ha disminuït fins el 16% i ha afirmat que “el 2017 es preveu generar 70.000 nous 
llocs de feina i rebaixar l’atur fins al 14,4%”. També ha explicat que després del fort 
impacte de la crisi “es modera la pobresa i desigualtat i l’economia domèstica millora 
els seus indicadors”.  
 
Junqueras ha afegit que “des de l’any 2010 estem en rècord d’exportacions i esperem 
que el 2017 també segueixi aquest bon comportament” i ha afirmat que “aquest curs la 
Generalitat ha reduït el pagament a proveïdors de 67 dies a 28”. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. 
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