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Vista aèria de Castellar

L’Ajuntament portarà a terme 24 projectes amb l’aportació de 3,89
milions d’euros del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)

Dimecres 14 de gener de 2009

L’obra pública que es realitzarà amb aquesta aportació especial del Govern de
l’Estat podrà generar 138 llocs de treball a la vila

L’Ajuntament de Castellar del Vallès podrà portar a terme els propers mesos la
totalitat dels 24 projectes presentats al Fons Estatal d’Inversió Local, una iniciativa
del Govern de l’Estat que concedeix als ajuntaments una aportació de 8.000 milions
d’euros destinada a la realització d’obra pública, i que té per principal objectiu
generar llocs de treball als municipis.

A Castellar, es preveu que els 24 projectes presentats per l’Ajuntament, que ja han
rebut el vistiplau del Govern central, puguin generar 138 llocs de treball, una xifra
que suposa el 10% de la totalitat de persones de Castellar que es troben actualment
en situació d’atur.

Els projectes aprovats pel Ministeri d’Administracions Públiques sumen 3,89
milions d’euros, i s’han distribuït en quatre grans blocs: la remodelació de carrers i
places (1,8 milions d’euros), l’estalvi energètic i la reducció de consums (505.000
euros), la millora i conservació de les instal·lacions escolars del municipi (500.000
euros), i la reforma d’edificis municipals (1.000.000 d’euros).

Un cop s’adjudiquin les obres finançades i es presentin els certificats corresponents,
el govern central aportarà a les entitats locals el 70% del cost d’adjudicació dels
projectes, i n’abonarà la resta quan finalitzin les actuacions. Segons que estableixen
les condicions del FEIL, les obres s’hauran de portar a terme durant l’any 2009, tot i
que aquest termini es podrà allargar fins al primer trimestre de 2010 si es justifica la
necessitat de la pròrroga.

Característiques dels projectes

Remodelació de carrers i places. Aquest paquet d’actuacions suma un total de
1.828.000 euros repartits en 11 projectes i 36 actuacions en 26 carrers i 3 places.
Les obres inclouran ampliació de voreres als carrers (2.642 m2), reposició de
calçades (14.603 m2) i urbanització de vials (827 m2). A més, també s’actuarà a la
plaça de Mn. Cinto Verdaguer (amb una actuació d’enjardinament i reg) i a la plaça
de Catalunya.
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Aquesta actuació suposarà una inversió de 266.000 euros a la plaça de Catalunya. El
projecte suposarà la continuació de les millores endegades l’estiu de 2008 i que van
consistir en la supressió de tanques, fet que va permetre donar una major obertura a
la plaça.

La inversió que es farà aquest 2009 es fonamentarà en l’especialització d’espais de
la plaça. En primer lloc, s’adequarà una pista poliesportiva a la part inferior propera
a la ronda on hi ha una graderia. A més, l’àrea de jocs infantils es concentrarà a
l’espai central de la plaça. S’hi traslladaran els jocs dispersos en diferents punts de
la plaça i se n’instal·laran de nous, amb una despesa de 111.000 euros. L’àrea
dedicada a la gent gran, on ara hi ha un espai lúdic, també s’ampliarà amb la creació
de diverses pistes de petanca.

D’altra banda, s’habilitaran quatre nous accessos a la plaça: dos al carrer de Balmes,
un al carrer Jaume I i un a la ronda de Tolosa.

Estalvi energètic i reducció de consums. Un total de 500.000 euros es destinaran a
actuacions finançades també íntegrament pel Fons Estatal d’Inversió Local i que
tenen a veure amb l’estalvi energètic i la reducció de consums. Aquest paquet
d’actuacions consta de 3 projectes d’estalvi energètic en l’enllumenat públic i de 3
projectes de reducció de consums.

Pel que fa a l’estalvi energètic en l’enllumenat públic, s’instal·laran quadres
elèctrics amb equips de reducció de flux i es substituiran diferents equips elèctrics.
També es renovaran les llumeneres i làmpades actuals per d’altres de menys
contaminants i es substituirà el cablejat en mal estat en 17 sectors de la vila.

En relació a l’estalvi energètic i reducció de consums en edificis públics i escoles,
les mesures consisteixen a substituir llumeneres i reactàncies, instal·lar detectors de
presència en la il·luminació dels edificis i aixetes reductores de pressió.

Els equipaments on es portaran a terme aquestes actuacions són: Ràdio Castellar,
Centre de Serveis, Serveis Educatiu Integrats, Jutjat de Pau, Local TEB, Biblioteca,
Ludoteca, Espai Tolrà, Arxiu municipal, Pavellons poliesportius, Parc de bombers,
Edificis regidories, CEIP St. Esteve, CEIP Bonavista, CEIP Emili Carles Tolrà,
CEIP Mestre Pla, Escola bressol pública El Coral i Escola d’Adults.

Pla de xoc de millora de les escoles públiques. Aquest bloc inclou un total d’11
actuacions distribuïdes en 4 projectes, que tenen un pressupost assignat de 505.500
euros. L’Ajuntament ha previst la realització d’actuacions en sis centres d’educació:
quatre centres d’educació infantil i primària, l’Escola d’Adults i la l’Escola Bressol
Pública El Coral.

En el capítol d’obres, destaca la construcció de pista poliesportiva i millora de
l’accés de l’escola Sant Esteve, la remodelació del pati de sauló i la instal·lació d’un
armari elèctric a l’escola Emili Carles-Tolrà; i la impermeabilització coberta, la
instal·lació d’una tanca i el condicionament del pati de sauló del CEIP Bonavista.

En l’apartat de pintura, seran objecte d’actuació els CEIP Bonavista i Sant Esteve,
l’Escola d’Adults i Llar d’Infants Pública El Coral. Finalment, pel que fa a
serralleria, cal remarcar la substitució de finestres, baranes i pèrgoles, escales
d’emergència, etc. Així, es substituirà la fusteria de fusta per alumini al CEIP Sant
Esteve i a l’Escola Bressol Pública El Coral. També es substituirà el porxo del CEIP



Bonavista i s’instal·larà una protecció metàl·lica en unes escales d’emergència del
CEIP Joan Blanquer.

Reforma d’edificis municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament de Castellar ha
previst, amb un pressupost d’1.061.600 euros, la realització de dos projectes: d’una
banda, es reformarà el Mercat vell per a ús de Centre Cívic i, de l’altra, es procedirà
a traslladar les dependències de l’Àrea Social a l’Espai Tolrà.  

Pel que fa al Centre Cívic, amb un pressupost de 659.720 euros, es pretén que
esdevingui un espai de trobada de la ciutadania, situat a la plaça Major.
L’equipament, que integrarà els edificis del Mercat vell (on, en n espai de 600 m2,
s’adequaran diferents espais polivalents), l’edifici nou de la plaça Major, l’Auditori,
el Casal d’Avis, el Punt d’Informació per a Persones amb Discapacitat i l’Ateneu,
orientarà la seva activitat als àmbits de la cultura, l’educació permanent, les noves
tecnologies i les entitats, oferint al municipi  noves oportunitats per a la participació
ciutadana. El projecte de gestió i usos definitius del Centre Cívic es definirà durant
aquest any 2009.

D’altra banda, un cop s’hagin portat a terme les actuacions previstes a l’Espai Tolrà,
es traslladaran a aquest equipament les dependències de l’Àrea Social, i també s’hi
instal·larà un nou punt descentralitzat del Servei d’Atenció Ciutadana. Amb aquesta
actuació es pretén apropar els serveis municipals a una zona de nou creixement on
en l’actualitat no hi ha cap dependència municipal, així com també millorar la
coordinació en termes d’eficiència i eficàcia de les regidories que integren l’Àrea
Social (Educació, Salut, Gent Gran, Cooperació i Voluntariat i Benestar Social), que
es distribuiran en dues plantes de 260 metres quadrats cadascuna ubicades al carrer
Portugal. Per portar a terme aquesta actuació s’han realitzat dos projectes: un
d’instal·lacions, que suma 173.120,14 euros i un altre d’obres, fusteria i altres que
suma 228.760,12 euros.

Altres inversions

A banda de les actuacions incloses dins el FEIL, l’Ajuntament de Castellar ha
previst realitzar altres inversions aquest 2009. Així, entre d’altres actuacions, es
portarà a terme la remodelació de la part vella de la plaça Major, amb un pressupost
d’actuació de 318.000 euros.

En concret, es pavimentarà de nou la zona situada davant del Mercat vell i del Casal
d’Avis, amb un tractament integral en què s’utilitzarà el mateix tipus de llosa que
s’ha col·locat a la zona nova de la plaça. A més, es repararà el paviment de pedra de
la part antiga de la plaça i de la zona enjardinada del voltant del sortidor, i es
renovarà l’arbrat que no estigui en bones condicions. Per a la realització d’aquest
projecte es compta amb una subvenció del 50% concedida pel Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya de la Generalitat (PUOSC).
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