Nota de premsa
Terrassa, 27 d’abril de 2015

Terrassa podrà optar a més ajuts de la Diputació de
Barcelona per la ventada del desembre
L’Ajuntament agraeix a la Diputació el gest després d’un malentès en la
tramitació dels ajuts

L’Ajuntament de Terrassa està preparant una nova sol·licitud d’ajuts a la Diputació
de Barcelona per la ventada del 9 de desembre, després de la reunió que van tenir
el passat divendres el tinent d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo
Vega, i el diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona, Joan Puigdollers. En aquesta trobada, que tenia per objectiu aclarir el
motiu pel qual Terrassa havia tingut molts menys ajuts que altres municipis menys
damnificats, es va posar de relleu que es va produir un malentès en la tramitació
dels ajuts, de manera que la documentació remesa pel Consistori va ser insuficient
per a un correcte càlcul de la quantitat a percebre.
La Diputació de Barcelona va anunciar el passat 30 de març el repartiment de més
de tres milions d’euros en ajuts als municipis afectats per les ventades del
desembre. L’organisme supralocal va destinar a la nostra ciutat 94.205 €, fet que va
provocar reaccions crítiques per part de l’Ajuntament de Terrassa, perquè municipis
menys afectats van tenir ajuts molt superiors, com ara Matadepera, Castellar del
Vallès, Sentmenat o Sabadell. En aquest sentit, el tinent d’alcalde Alfredo Vega ha
lamentat la confusió i ha agrait la bona predisposició de la Diputació de Barcelona:
“l’actitud de la Diputació ha estat molt positiva i dialogant, i després de rebre
una explicació acurada dels criteris emprats, hem pogut comprovar que tot ha
estat fruit d’un error de base, per aquest motiu hem d’agrair a l’entitat que deixi
la porta oberta a una nova sol·licitud, en la que ja estem treballant”, ha dit Vega.
La ventada del 9 de desembre va provocar dos morts i danys per valor d’uns 2,2
milions d’euros al terme municipal.
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