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La Diputació de Barcelona crea una oficina per ajudar les poblacions 

petites a demanar els ajuts 

 

El 90% dels projectes que els municipis de Barcelona presentin al Fons 

d'Inversió Municipal es podran beneficiar dels 8.000 milions amb què el 

govern de l'Estat vol crear 177.000 llocs de treball a partir de les obres 

que impulsin els ajuntaments. La Diputació de Barcelona calcula que 

3.438 projectes municipals compleixen els requisits per beneficar-se del 

Fons d'Inversió Municipal, ja que són obres relacionades amb 

infraestructures i equipaments de menys de 5 milions d'euros. L'ens 

supramunicipal ha anunciat la creació d'una oficina per ajudar els 

municipis petits amb els tràmits que s'han de fer per poder aspirar als 

ajuts. 

 

El pla que ha impulsat el govern de Rodríguez Zapatero vol ajudar a 

pal·liar la crisi amb una injecció de 8.000 milions per tal que els 

ajuntaments generin obra pública. És una acció puntual i excepcional amb 

un calendari molt ajustat: els governs locals han de presentar les 

sol·licituds de finançament dels seus projectes entre el 10 de desembre 

i el 20 de gener al Ministeri d'Administracions Públiques. En les 

sol·licituds s'haurà de presentar una memòria explicativa on s'especifiqui 

el pressupost del projecte, el termini d'adjudicació, el nombre de 

persones que es contractarà –el principal objectiu és generar llocs de 



treball, i es calcula que se'n crearà un per cada 45.000 euros d'inversió– 

i un certificat que no es tracta d'una obra prevista en els pressupostos 

municipals del 2009. És a dir, que ha de ser una obra nova. 

 

El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, va explicar ahir 

que l'ens supramunicipal disposa d'una llista dels projectes que els 

ajuntaments tenen previstos fins al 2011, i un total de 3.468 projectes 

compleixen els requisits del Fons d'Inversió Municipal –la Diputació no té 

en compte les actuacions a Barcelona ciutat–. Aquests projectes sumen 

726 milions d'euros, i ja que el fons es distribuirà segons la població, a 

raó de 177 euros per habitant, es preveu que als municipis barcelonins 

s'hi destinin entre 640 i 650 milions. És a dir, gairebé el 90% del cost de 

les actuacions. Fogué va destacar que el pressupost total del 2006 en 

inversions locals a tot l'Estat va ser de 10.000 milions, de manera que 

amb la injecció dels 8.000 milions gairebé es doblarà l'obra pública. 

 

El requisit per accedir al fons és que les obres es comencin a executar el 

2009 i es completin abans que acabi el 2010. «La urgèn cia ve 

determinada perquè s'ha de generar ocupació», va aclarir Fogué. «Hem 

de ser molt àgils per valorar els projectes per tal que tinguin repercussió 

en el món laboral», va explicar el president, i per aquest motiu va 

anunciar la creació d'una oficina que ajudi els municipis petits, 

especialment aquells amb menys de 5.000 habitants, a l'hora de 

sol·licitar, executar i justificar els ajuts del fons estatal. Aquesta oficina 

no suposarà contractació de nou personal, ja que la Diputació aprofitarà 

l'estructura que té vinculada al pla de concertació, a l'oficina tècnica i als 

serveis econòmics. «No incrementarem recursos, però farem una feina 

fonamental durant tres o quatre mesos», va valorar Fogué. A la 



demarcació de Barcelona hi ha uns 200 municipis que podran rebre, 

entre tots, 45 milions d'euros. 

 

Aquest fons, puntual i excepcional, és independent del nou finançament 

local que els ajuntaments reclamen des de fa temps. «El finançament 

està obsolet des de fa quinze anys, i a això se li superposa la crisi», va 

declarar Fogué. 

 

LES DADES DEL FONS 

Aportació total 

- 8.000 milions d'euros. 

 

Inversió per habitant 

- 177 euros. 

 

Obres que finança 

- Totes aquelles amb un pressupost menor als 5 milions d'euros. 

- Han de començar a executar-se el 2009 i acabar-se abans que acabi el 

2010. 

- Han de ser obres noves, no previstes en els pressupostos del 2009. 

- Han d'actuar en àmbits com ara la millora d'espais urbans; construcció 

o millora d'equipaments socials, sanitaris, educatius i esportius; 

conservació de patrimoni històric i de millora de mobilitat. 

 

Tràmits 

- Els ajuntaments han de presentar les sol·licituds al Ministeri 

d'Administracions Públiques o a la Delegació de Govern. 

- El termini per fer-ho és entre el 10 de desembre del 2008 i el 20 de 

gener del 2009. 


