
Zapatero llança un pla urgent per crear 300.000 

llocs de treball el 2009 
 

• Els ajuntaments disposaran de 8.000 milions extra per contractar 

obres abans del 13 d'abril 

• 3.000 milions més aniran a plans per a turisme, automoció, 

rehabilitació, dependència i R+D 

 

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 29.11.08 

 

El president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, va anunciar ahir 

un pla llampec d'estímul a l'economia d'11.000 milions d'euros amb 

l'objectiu de crear 300.000 llocs de treball el 2009, segons va explicar al 

Congrés dels Diputats. El plat fort del nou pla --el sisè en els set mesos 

de legislatura-- és la creació d'un fons extraordinari d'inversió pública per 

als ajuntaments, dotat amb 8.000 milions d'euros, per finançar "noves" 

obres de tota mena que comencin entre l'11 de gener i el 13 d'abril del 

2009. Madrid i Barcelona seran els ajuntaments més beneficiats per 

aquest nou fons ja que el repartiment es farà d'acord amb criteris de 

població. 

 

El gest d'11.000 milions anunciat ahir (l'1,1% del PIB), és el primer que 

presenta un Govern de la Unió Europea després que la Comissió Europea 

anunciés, dimecres passat, les línies generals del seu pla de reactivació. 

 

A més del fons local de 8.000 milions, el pla inclou 800 milions per al 

sector de l'automòbil; 600 per a medi ambient; 500 per a R+D; 400 per 



a rehabilitació de casernes i comissaries; 120 per a rehabilitació de 

vivenda; 30 per a turisme social i 400 milions de transferències a les 

autonomies per poder millorar el finançament del sistema de depen- 

dència. 

 

El Consell de Ministres aprovarà avui mateix un reial decret llei amb una 

dotació extraordinària d'11.000 milions amb càrrec al pressupost del 

2008. Ara és més que segur que el dèficit públic superarà aquest any el 

3% del PIB que marca el Pla d'Estabilitat Europeu, però la Comissió 

Europea hi ha donat via lliure, tenint en comte la gravetat de la recessió. 

El gruix de les mesures s'aplicarà durant el 2009 i diverses de les línies 

financeres incloses en el pla tindran vigència fins al 2010, segons va 

explicar ahir el Govern. 

 

El pla per a l'estímul de l'economia articulat pel Govern inclou les més de 

80 mesures que, segons el president, s'han adoptat en els últims mesos i 

que inclouen rebaixes fiscals, finançament per a pimes, incentius a la 

contractació, ajudes a famílies hipotecades i suport al sector financer. 

 

OBRES DE TOTA MENA 

En només tres mesos, els ajuntaments hauran de comprometre aquests 

8.000 milions, per crear els llocs de treball com més aviat millor. Les 

noves obres podran ser d'infraestructures; de rehabilitació o millora 

d'edificis i equipaments socials, sanitaris, educatius o esportius; d'estalvi 

i eficiència energètica; de tecnologies de la comunicació; de promoció del 

turisme; de seguretat viària i moltes altres més. 

 

El president de la Federació de Municipis i Províncies (FEMP), Pedro 

Castro, va considerar positiva la nova injecció d'inversió local. "És un 



anunci important. Dobla la capacitat d'inversió que tenen els 

ajuntaments a Espanya, que amb 8.000 milions podran modernitzar les 

seves infraestructures, sobretot les d'accés a les ciutats, rehabilitació de 

barris, nous desenvolupaments econòmics, teixit industrial, creació 

d'ocupació i polítiques socials. Ens permetrà la rehabilitació de la ciutat i 

la generació d'aproximadament 200.000 llocs de treball", va declarar 

Castro. No obstant, en la reunió que avui mantindrà amb el president del 

Govern, Castro demanarà més recursos amb l'objectiu de poder accelerar 

els pagaments a les empreses que tenen cobraments pendents amb els 

ajuntaments. 

 

Després de presentar el nou pla, el president del Govern va apel.lar a un 

esforç complementari de les autonomies en educació, formació laboral i 

infraestructures, per contribuir a la creació d'ocupació i a l'enfortiment 

de l'economia. També va apel.lar a la responsabilitat d'institucions 

financeres, empresaris, treballadors i sindicats. "És el moment de sumar 

esforços i de concitar voluntats", va dir. Amb aquests recursos, amb la 

retallada de l'euríbor i amb la ràpida correcció de la inflació, el president 

confia en la recuperació econòmica espanyola. 


