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Terrassa, 20 de març de 2014

L’Ajuntament de Terrassa reclama a la Generalitat
tot el deute del Pla de Barris de la Maurina
Els 790.000€ anunciats pel Govern només representen una cinquena part del
que deu al Consistori

La regidora del Pla de Barris de la Maurina, Josefina Soler, ha rebut amb prudència
l’anunci del govern català de liquidar 790.828,53 € del deute amb l’Ajuntament de
Terrassa pel Pla de Barris de la Maurina, i ha recordat que “aquesta quantitat està
molt lluny del total pendent i només serveix per a liquidar la justificació
presentada a l’octubre de 2011”. Un cop satisfeta aquesta quantitat, la Generalitat
encara deurà a l’Ajuntament de Terrassa 2.968.344,20€, és a dir, la meitat de les
despeses i inversions fetes pel Consistori els anys 2012 i 2013.
En aquest sentit, Soler ha dit que “aquests 790.000 euros són només la cinquena
part del que l’administració autonòmica ha d’aportar al Pla, i menys del 4% de
tot el que la Generalitat deu a l’Ajuntament de Terrassa”, i ha afegit: “reclamem
el que per justícia correspon als veïns i veïnes de la Maurina i exigim que es
compleixi el compromís que es va adquirir amb ells, amb el pagament de tot el
deute encara pendent.”
La Generalitat i Ajuntament van subscriure el conveni pel desenvolupament del Pla
de Barris de La Maurina el febrer de 2009, acordant invertir 16 milions d’euros a
parts iguals en un seguit d’actuacions urbanístiques i socioeconòmiques per a la
millora de la qualitat de vida al barri. Amb el Pla a mig executar, el Govern català va
anunciar unilateralment que no faria més aportacions econòmiques al projecte.
L’Ajuntament de Terrassa va decidir aleshores continuar desenvolupant el Pla al
ritme que li fos possible i reclamar a la Generalitat el compliment del compromís
adquirit. Fins ara, però, no s’han pogut tirar endavant dues de les accions
emblemàtiques del Pla: la reforma de la plaça de La Maurina i la construcció d’un
equipament cívic en aquesta plaça. “Per això el que necessitem és que la
Generalitat torni a implicar-se en el Pla com abans per poder desbloquejar
aquestes accions tan esperades pels veïns i veïnes del barri”, ha dit Soler.
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