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• El Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) és una aportació 
especial de l’Estat per valor de 8.000 milions d’euros
destinada a l’obra pública dels ajuntaments.

• El Fons s’emmarca dins un pla estatal d’estímul de 
l’economia que ha de permetre generar llocs de treball.

• El repartiment del Fons entre els municipis s’ha fet tenint en 
compte el criteri de població. A Castellar li han correspost 
3,89 milions d’euros.

• Els ajuntaments poden presentar fins al 24 de gener de 
2009 les sol�licituds per al finançament de projectes.
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Què és?
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• El FEIL només finançarà actuacions de nova planificació:
no poden estar incloses en el pressupost municipal del 2009.

• L’Estat cobrirà el 100% del cost dels projectes. No hi 
tenen cabuda les actuacions subvencionades per altres 
administracions.

• Les actuacions han de ser d’execució immediata.

• L’Ajuntament haurà d’acreditar la finalització de les 
inversions del Fons durant el primer trimestre de 2010.

• Els nous treballadors que el contractista necessiti per 
executar els projectes hauran d’estar en situació d’atur.

Condicions dels 
projectes
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Llum verda a l’execució de 24 projectes

• El Govern central ja ha aprovat l’execució dels 24 
projectes presentats pel municipi el passat mes de desembre.

• Amb l’objectiu d’afavorir la transparència en els processos 
de contractació, l’Ajuntament ha creat un registre especial 
de licitadors. S’han registrat unes 50 empreses, la major 
part de les quals són de Castellar. 

• L’Ajuntament estima que l’aplicació del Fons podrà generar 
138 nous llocs de treball a Castellar del Vallès.

Situació a CastellarFONS ESTATAL  
D’INVERSIÓ LOCAL
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• Projectes presentats: 24

• Els projectes es poden agrupar en quatre grans blocs: 

1. Remodelació de carrers i places

2. Estalvi energètic i reducció de consums municipals

3. Pla de xoc de millora de les escoles

4. Reforma d’equipaments públics

• Tipus de licitació: procediment negociat (a excepció d’un 
projecte que es tramitarà mitjançant concurs obert)

• Termini aproximat d’execució dels projectes: entre 15 dies
(el de menor durada) i 9 mesos (el de major durada)

• Llocs de treball a generar: 138

ProjectesFONS ESTATAL  
D’INVERSIÓ LOCAL
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Import total: 3,89 milions d’euros

Pla de xoc de millora             
escoles públiques                    

505.500 €
Estalvi energètic i 
reducció de 
consums     
500.000 €

Remodelació de 
carrers i places: 
1.828.000 €

Reforma d’edificis 
municipals:          
1.061.600 €
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30/11/08

1. Presentació de projectes i aprovació per part del MAP. 

2. Licitació, adjudicació i inici d’obres

3. Execució d’obres (9 mesos)

4. Certificació d’obres (termini límit 31/3/10)

Límit presentació
projectes 24/1/09

3. Execució d’obres

Inici d’obres (març - abril)

1 2 4

31/1/09 31/3/09 31/12/09 31/3/10
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• Núm. projectes: 11

• Pressupost: 1.828.000 euros

• Número d’actuacions: 36 (26 a carrers i 2 places)

• Asfalt: 14.603 m2

• Voreres: 2.642 m2

• Urbanització completa: 827 m2 

Remodelació de 
carrers i places

PROJECTES
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Detall de les actuacions:

• Ampliació de voreres 

• Reposició de calçades (asfaltats, clavegueram...)

• Urbanització de vials

• Renovació de places:

- Pl. Catalunya (especialització d’espais, nous 
accessos)

- Pl. Mn. Cinto Verdaguer (enjardinament i reg)

Remodelació de 
carrers i places

PROJECTES



Fons Estatal d’Inversió Local: més inversions per Castellar, nous llocs de treball

Actuació a la Pl. Catalunya

• Pressupost: 266.000 euros (111.000 euros jocs infantils 
+ 155.000 euros pista poliesportiva i paviments) 

• Especialització d’espais:

- Pista poliesportiva a la part propera a la ronda

- Concentració de l’àrea de jocs infantils a l’espai 
central de la plaça

- Àrea dedicada a la gent gran (pistes de petanca)

• Habilitació de 4 nous accessos: dos al carrer de Balmes, 
un al carrer Jaume I i un a la ronda de Tolosa.

Remodelació de 
carrers i places

PROJECTES
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• Projectes: 6

• Pressupost: 500.000 euros

Detall de les actuacions:

• Estalvi energètic en enllumenat públic
- Quadres amb equip de reducció de flux i altres substitucions d’equips 

elèctrics

- Substitució de llumeneres i làmpades (les noves seran menys
contaminants)

- Substitució de cablejat en mal estat en 17 sectors

• Estalvi energètic i reducció de consums en 24 
edificis públics

- Substitució de llumeneres i reactàncies

- Instal�lació de detectors de presència

- Instal�lació d’aixetes reductores de pressió

Estalvi energètic i 
reducció de consums

PROJECTES
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• Projectes: 4

• Pressupost: 505.500 euros

• Número d’actuacions: 11 (en 6 centres d’educació)

Detall de les actuacions:

• Obres: 
- Construcció pista i millora accessos dels CEIPs St. Esteve i E.C.Tolrà

- Impermeabilització coberta, tanca i sauló CEIP Bonavista

• Pintura:

- CEIPs Bonavista i St Esteve, Escola d’Adults, Llar d’Infants El Coral

• Serralleria (finestres, baranes, pèrgoles, protecció 
escales, etc.)

- CEIPs Sant Esteve, Bonavista i Joan Blanquer, i Llar d’Infants El Coral

Pla de xoc de millora    
de les escoles públiques

PROJECTES
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• Projectes: 3

• Pressupost: 1.061.600 euros

• Actuacions en 2 equipaments

Detall de les actuacions:

• Reforma del Mercat vell per a ús de centre cívic

• Trasllat de les dependències de l’Àrea Social a l’Espai 
Tolrà 

Reforma d’edificis 
municipals

PROJECTES
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Centre Cívic

• Pressupost: 659.720 euros

• Nou espai de trobada de la ciutadania a la Plaça Major

• Equipament que integrarà els edificis de la plaça

• Orientarà la seva activitat en els àmbits de la cultura, 
l'educació permanent, les noves tecnologies i les 
entitats

• Actuació al Mercat Vell: adequació de diferents espais 
polivalents (sales per tallers, aules de formació, sales 
de reunions,...) en una superfície de 600 m2

Reforma d’edificis 
municipals

PROJECTES
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Espai Tolrà

• Pressupost: 401.880 euros (distribuïts en 2 projectes)

• Trasllat de diverses regidories de l’Àrea Social, al 
costat de l’Espai Jove del carrer Portugal

• Creació d’una oficina descentralitzada del Servei 
d’Atenció Ciutadana, junt al Punt d’Informació Juvenil

• Objectiu: apropar els serveis municipals a una zona 
amb absència de dependències de l’Ajuntament i 
millorar la coordinació dins l’Àrea Social

• Distribució en dues plantes de 260 metres quadrats 
cadascuna: Educació, Salut, Gent Gran i Cooperació i 
Voluntariat (planta baixa) i Benestar Social (1r pis)

Reforma d’edificis 
municipals

PROJECTES
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Urbanització de la part antiga de la pl. Major

• Pressupost: 318.182 euros

• Finançament: 50% Ajuntament – 50% Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya de la Generalitat (PUOSC) 

• Calendari: finalització obres (estiu 2009)

Detall de l’actuació: 

• Inversió simultània amb les obres de remodelació del 
Mercat Vell

• Nou paviment a la zona de davant del Mercat Vell i del 
Casal d’Avis (tractament integral)

• Actuació molt lleu a la part antiga de la plaça, 
respectant la idosincràcia actual

Altres inversions     
no incloses al FEIL

PROGRAMA   
D’INVERSIONS 2009
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