INJECCIÓ ECONÒMICA PER ALS AJUNTAMENTS

Barcelona rebrà un mínim de 280 milions del pla
de Zapatero
• Hereu diu que els diners es destinaran a pisos i equipaments socials

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 1.12.08

L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va anunciar ahir que la capital
catalana rebrà un mínim de 280 milions d'euros gràcies a l'últim pla
anticrisi del president Zapatero per als ajuntaments, que el Consell de
Ministres va aprovar divendres. "Amb aquests fons avançarem projectes
d'inversió que ja estaven previstos", i aniran dirigits, d'una manera
especial,

a

la

construcció

de

pisos

de

protecció

oficial

i

al

desenvolupament d'altres plans relacionats amb la vivenda, va explicar
l'alcalde Hereu des d'Istanbul, on es va desplaçar per participar en el
Consell Mundial de Ciutats i Governs Locals.

La inversió també servirà per a "la millora de l'espai públic i la
construcció dels equipaments socials que Barcelona necessita en tots i
cada un dels barris", va apuntar en declaracions a Catalunya Ràdio.
L'alcalde, així mateix, va dir que el fons d'inversió municipal, que té com
a

finalitat

frenar

la

destrucció

d'ocupació

i

reactivar

l'activitat

econòmica, hauria de ser un exemple per a altres països.

Zapatero va anunciar dijous una dotació extraordinària d'11.000 milions
d'euros, amb càrrec als comptes del 2008, que aniran destinats a obra
pública i equipaments vinculats als ajuntaments, recursos amb els quals
s'espera generar 300.000 llocs de treball el 2009.

OBRES A PARTIR DEL GENER
L'Ajuntament de Barcelona estudiarà ara aquelles ofertes que generin
més llocs de treball i haurà de presentar els projectes entre el 10 de
desembre i el 20 de gener. La intenció del Govern és que aquest
procediment permeti als consistoris posar en funcionament les obres a
partir de l'11 de gener i mai més tard del 13 d'abril del 2009, treballs
que no podran costar més de cinc milions d'euros ni fraccionar-se amb la
finalitat de no superar aquesta quantitat.

