Els municipis tenen 54 dies per acollir-se al fons
estatal d'obres
• Els consistoris han de presentar els projectes d'infraestructures abans
del pròxim 24 de gener
• La condició principal del decret del Govern és que es contractin
treballadors que estiguin a l'atur
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El Govern té urgència a taponar la sagnia de la desocupació, que es pot
agreujar encara més la setmana que ve quan es coneguin les dades de
l'atur registrat el mes de novembre. Per aquest motiu, ha donat als
ajuntaments un termini de 54 dies a partir de dilluns perquè presentin
projectes d'obres públiques amb contractació de desocupats si es volen
beneficiar dels 8.000 milions que repartirà l'Executiu.

Els municipis hauran de presentar projectes nous que permetin la seva
"execució immediata" amb la finalitat que comportin, com més
ràpidament millor, la generació d'ocupació --300.000 llocs de treball a
tot Espanya-- al llarg del 2009 i de la primera part del 2010, va dir la
vicepresidenta del Govern, María Teresa Fernández de la Vega.

Els plens municipals podran elegir entre obres d'adequació, rehabilitació o
millora d'espais públics, promocions industrials, equipaments socials,
infraestructures viàries, telecomunicacions, projectes mediambientals,

conservació del patrimoni municipal, xarxes de proveïment o prevenció
d'incendis.

URGÈNCIA
Escullin el que escullin, els consistoris s'hauran d'afanyar, ja que el decret
aprovat ahir els obliga a presentar els projectes entre el pròxim 10 de
desembre i el 24 de gener del 2009. Per agilitzar el tràmit es podrà fer
servir la pàgina web del Ministeri d'Administracions Públiques, organisme
que té assignat el fons i que controlarà tot el procés. A fi de vetllar per
la seva pulcritud, la intervenció de l'Estat vigilarà el procés, de la mateixa
manera que el Ministeri d'Economia.

La sol·licitud haurà d'incloure una memòria explicativa del projecte que
contingui un pressupost, el nombre de llocs de treball que es crearan,
una certificació del secretari de l'ajuntament que garanteixi que no es
tracta d'una obra prevista en el pressupost del 2009, i l'acta de l'acord
del ple municipal.

Una vegada presentat el projecte, la delegació del Govern tindrà 10 dies
per donar-hi el vistiplau i el Ministeri d'Administracions Públiques tindrà
10 dies més per aprovar-lo. És important tenir en compte aquests
terminis perquè, atesa la urgència d'aquest pla, els ajuntaments no
podran començar les obres ni abans de l'11 de gener ni després del 13
d'abril, excepte en casos excepcionals. També s'estableix com a límit el
primer trimestre del 2010 per finalitzar els treballs.

ENCEBAR LA BOMBA
Entre els requisits que imposa el decret té especial rellevància que la mà
d'obra que s'ha de contractar estigui a l'atur. Així, tant si s'encarrega a

una empresa privada com si l'ajuntament realitza contractacions
directes,

les

ajudes

estan

pensades

prioritàriament

per

treure

treballadors de les llistes de la desocupació. Com va dir el vicepresident
del Govern, Pedro Solbes, amb aquesta mesura es vol "crear ocupació,
encebar la bomba (del mercat laboral) perquè sorgeixin altres activitats".
És més, els municipis s'hauran de comprometre a verificar que els
projectes

generen

l'ocupació

compromesa

i

que

els

treballadors

provenen dels serveis públics de contractació. El consistori haurà de
presentar, en el moment de la finalització de l'obra, una memòria que
acrediti els llocs de treball creats.

Quan aquesta iniciativa, que va ser proposada al seu dia pels sindicats, es
va plasmar en un avantprojecte, el repartiment dels 8.000 milions
d'euros s'havia de fer tenint en compte criteris de població i de
desocupació dins els municipis. Per aquest motiu, Barcelona havia de ser
la ciutat que rebés més diners. Però finalment el decret estableix
únicament el criteri de la població i cada ajuntament rebrà fins a 175
euros per habitant com a màxim, és a dir, fins a cinc milions d'euros per
projecte. Aquest pla suposa "duplicar la inversió als ajuntaments", va dir
Solbes.

