Nota de premsa
Terrassa, 3 d’abril de 2014

El govern municipal lamenta la manca de lleialtat
institucional del govern de la Generalitat en la visita
de la consellera de Benestar Social i Família
L’alcalde i la consellera acorden una nova visita de treball a la ciutat

El govern municipal ha lamentat l’escassa lleialtat institucional mostrada pel govern
de la Generalitat amb motiu de la visita de la consellera de Benestar Social i Família,
Neus Munté, avui a la ciutat. A iniciativa del govern local, l’alcalde, Jordi Ballart;
juntament amb el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Benestar i Cohesió
Social, Manuel Pérez; a més dels portaveus municipals, han rebut avui la consellera,
malgrat que la visita s’ha organitzat sense haver acordat prèviament amb
l’Ajuntament els llocs i entitats on assistir ni preveure tampoc cap contacte amb els
responsables municipals. Així mateix, l’agenda pública del govern no informava de la
recepció que l’ajuntament ha ofert avui a la consellera, ni tampoc de la presència de
l’alcalde i del tinent d’alcalde, inicialment prevista al llarg de tota l’estada de la
consellera a la ciutat, fet que suposa un falta de respecte a la institució municipal.
Per aquests motius l’alcalde i el tinent d’alcalde han decidit finalment no acompanyar
la consellera en la visita que ha fet a diverses entitats de la ciutat.
En una breu trobada a l’alcaldia, l’alcalde i la consellera han acordat organitzar
properament de forma conjunta una visita de treball a la ciutat per tal de conèixer de
primera mà els equipaments, serveis i projectes, més directament vinculats amb
l’àmbit dels serveis socials; així com també comentar més a fons els temes
actualment en tràmit amb la conselleria. Igualment, han acordat mantenir una reunió
de treball.
En aquest sentit, el Govern Municipal demana més lleialtat institucional i més
confiança en els ajuntaments que en aquests moments difícils prioritzen les
polítiques socials i d’atenció als col·lectius més vulnerables. També recorda que
Benestar Social i Família deu a l’Ajuntament de Terrassa més de 6,2 milions d’euros,
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sobretot en concepte d’ajuts a la dependència (2,8 milions), serveis d’ajut a domicili
(800.000€) i treballadors i educadors socials (800.000€ més).
L’equip de govern lamenta que la consellera visiti la ciutat en un moment de màxima
situació d’emergència social, sense haver donat resposta a les principals peticions
que fa un any l’Alcalde li va fer en aquest àmbit al President Mas.
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