C/Atenes, 78
08224, Terrassa
Tel. 93 706 80 00
pladebarris@terrassa.cat
www.terrassa.cat

21 de març de 2012
a les 11 h
Lloc: Biblioteca Districte 4

Acta de la Sessió Ordinària del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris la
Maurina

Hi assisteixen:

En representació de la Generalitat de Catalunya:
•
•
•
•
•

Sr. Carles Sala, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana
Ramon Botey, Departament de Territori i Sostenibilitat
Armand Caldero, en substitució del delegat de govern
Montse Grau, tècnica de l’oficina de Gestió Programa als Barris
Sra. Angelina González, Representant del Programa Salut als Barris

En representació de l’Ajuntament de Terrassa:
•
•
•

Josefina Soler, Regidora presidenta del districte 4
José Manuel Jiménez Cardenas, Regidor Participació Ciutadana
Pere Montaña i Josa, Coordinador Àrea Planificació Urbanística i Territori
Eduard Sebastián , Director del Pla de Barris de La Maurina

En representació de les entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents econòmics i socials:
•
•
•
•
•

Joan Centelles , en representació de l’Associació de Veïns de la Maurina
Josep Plaza, en representació del Club de Futbol la Maurina
Carme Viladrich, en representació de la Fundació Maria Auxiliadora
Cristobal Banco, en representació de la FAVT
Melsior Ramirez, en representació del casal de la Gent Gran de La Maurina
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Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Informe per part de l’Ajuntament sobre el desenvolupament del Projecte d’intervenció integral.
Avaluació de la marxa de les justificacions i altres aspectes administratius.
Torn obert de paraules

Comença la sessió a les 11:00 h
Seguint l’ordre del dia el Sr. Ramon Botey diu que s’han d’esmenar dos paràgrafs de l’acta de
l’anterior sessió del CAS
“El Sr. Ramon Botey aclareix que hi haurà un nova convocatòria de la Llei de Barris l’any 2013....”
Comenta que aquesta frase no la va dir categòricament
“...Respon el Sr. Ramon Botey, dient que tots els projectes de la Llei de Barris tenen garantitzada
la finalització en quan a pressupost per part de la Generalitat de Catalunya. Un altre tema és el de
les noves convocatòries previstes. De moment la Generalitat disposa de 62 milions d’euros
pressupostats per a possibles convocatòries de la Llei de Barris....”
Comenta el Sr. Ramon Botey que es tracta del programa de desenvolupament, no per a possibles
convocatòries de la Llei de Barris
Una vegada aprovades les esmenes,
Pren la paraula la Sra. Josefina Soler, donant la benvinguda a totes i tots els assistents, i fa una
presentació dels membres del Cas. S’està continuant amb tots els projectes socials del Pla de
Barris la Maurina diu. Estem aquí per poder agafar un compromís dons el projecte contempla la
remodelació de la Plaça de la Maurina, si aquest projecte no es fa , queda el projecte fracturat ,
més que el projecte el barri ja que es deixarà una part amb exclusió.
Dona la paraula a les entitats, proposant un torn de paraules,
Pren la paraules el Sr. Joan Centelles, president de l’Associació de veïns i veïnes de la Maurina,
diu que es valora molt positivament els plans de barris de la nostra ciutat. Ha estat nostra la idea
de convocar aquesta reunió per tal de tenir informació de primera ma i poder escoltar
l’argumentació de la Generalitat.
A finals del 2011 vam fer la festa del Solstici a la Maurina, en la qual vam celebrar el
començament de les obres de reurbanització i construcció d’un nou equipament a la plaça de la Maurina

que havien de començar a principis del 2012. Desprès d’aquesta celebració rebem la noticia de que
Generalitat de Catalunya farà retallades. Diu que no li agradaria trobar-se amb una resposta com que les
administracions diguessin que no van preveure, i s’ho va gastar tot l’anterior govern. Qui està patint tot això és
la gent del barri.
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Pren la paraula el Sr. Cristobal Banco, representant de la FAVT, suposo diu que l’administració tindrà la
voluntat i la sensibilitat per veure les necessitats del poble. S’ha de trobar solucions per fer la plaça, no hi ha
excusa . No es pot deixar sense executar.

Agafa el torn de paraula el Sr. José Plaza , representant del Club de Futbol la Maurina. En el Pla de
Barris el projecte emblemàtic era la Plaça de la Maurina comenta. No te sentit no fer-la. Volem
saber una data en concret. Volem saber quan es reanudaran aquestes obres. Nosaltres coneixem
el barri, volem integrar a totes les persones. Espero que es pugui fer.
Pren la paraula el Sr. Carles Sala, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de
Catalunya i diu que ell és l’autor de la carta i que en el seu moment la va enviar als 117
Ajuntaments que tenen en aquest moment un Pla de Barris. Terrassa és l’únic cas que ens han
demanat explicacions i estem aquí per donar la cara. No volem dir si és culpa d’uns o dels altres.
Perquè s’envia la carta ?
Es produeix la següent situació, explica. En aquests dos últims anys no hi ha noves convocatòries
de la Llei de Barris, però hi ha una lleialtat institucional i s’ha d’acabar tot allò que es va aprovar.
És una molt bona llei, es va aprovar a l’any 2004, i es va donar de forma ininterrompuda durant set
anys. S’ha acabat donant a llocs que potser no calia, no és el cas de Terrassa. Sóc el primer que
m’agradaria que la llei de Barris continués els propers anys...
El procediment de gestió econòmica fa que els Ajuntaments, els mesos de maig i octubre
justifiquen econòmicament i es validen aquestes despeses i fan el seu circuit. Posteriorment es
paga la despesa produïda a l’Ajuntament. En aquest cas el 50 % que és l’acorda’t amb
l’Ajuntament de Terrassa.
Del 2005 al 2008 la partida econòmica pressupostada es sempre superior a la despesa justificada
pels Ajuntaments . A l’any 2009 la cosa canvia, enlloc de pressupostar 95 milions d’euros se’n
pressuposten 49 milions i en paral·lel augmenten les quantitats justificades i per tnt pagades pels
Ajuntaments. A l’any 2010 es consignen una mica menys de diners i segueix creixent la columna
de despeses per part dels Ajuntaments.
A l’any 2011 un cop acabada la justificació d’octubre se’ns dispara la despesa en 100 milions
d’euros. 60 milions s’acumulen com a deute i no es poden enviar a economia i finances. Si
vosaltres com Ajuntament no teniu recursos , no hi ha mes remei i s’ha de rellentitzar l’obra o
aturar-la.
Envio la carta sense voluntat d’anar en contra de ningú, avisant que si vosaltres executeu ,
nosaltres ara no ho podem pagar. No vol dir que no pagarem, però s’enrederirà.
Seguirem validant les despeses que ens vagin arribant però aniran a la cua alhora de fer els
pagaments.
A la Conselleria de Territori i Sostenibilitat s’està produint un embut alhora de presentar
justificacions a economia i finances.
La Plaça de la Maurina es farà. Es farà i pagarem el 50% de la despesa que ens toca però no
sabem quan.
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Per part de la Diputació de Barcelona s’adelantaran uns diners als Ajuntaments que encara que
siguin pocs, poden ajudar. La situació també es pot agreujar i amb el Sr. Mas Collell no sabem ni
com ni d’on traurem els diners.
Agafa la paraula el Sr. Pere Montaña com a Coordinador de l’Àrea Planificació Urbanística i
Territori, diu que per part de l’Ajuntament de Terrassa hi hauran justificacions.
El Sr. Carles Sala, comenta que som una família sobre endeutada.
Pren la paraula la Sra. Josefina Soler, comenta que hem estat modèlics en execucions i
justificacions. El Pla de Barris la Maurina la situació era bastant degradada, es fonamental
continuar i fer la Plaça de la Maurina. Com administració la Generalitat ha de prioritzar alhora de
retallar. Als governs ens toca fer la tasca de prioritzar. El nostre Ajuntament ha fet els deures i els
ha fet ben fets. Quins criteris seguireu com a governants pregunta.
Pren la paraula el Sr. Eduard Sebastián com a director del Pla de Barris, comenta que en les
justificacions d’octubre de 2010, maig 2011 i octubre 2011, s’ha creat un deute d’un milió i mig
d’euros. A partir del 2012 la despesa generada és molt alta. El deute al mes de maig de 2012 ja
estarà al voltant dels tres mil.lions d’euros. L’Ajuntament de Terrassa ha de pagar rigorosament i
ens podem trobar a un deute inassolible. És normal dons que les entitats i associacions tinguin
aquest neguit. L’Ajuntament de Terrassa ara no pot donar resposta, també suposa un gran esforç.
Tenim el barri empantanegat amb obres a mig executar i obres projectades. La part política és la
que ha de prioritzar.
El Sr. Carles Sala diu que tenim un drama cada dia i no podem fer els pagaments adquirits. He
hagut d’escollir i he escollit allargar el tema del pagament dels Plans de Barris.
El Sr. Eduard Sebastián diu que es un tema de millorar zones molt degradades i fer polítiques
socials. Totes les administracions han reduït despeses.
El Sr. Carles Sala comenta que els drames estan a diferents nivells. Prioritzem si, però posem-nos
d’acord en com prioritzem, per nosaltres prioritzar es pagar els deutes més antics i anar avançant.
El sentit comú fa que la columna vertebral de tot ara trontolla.
El Sr. Pere Montaña recorda que l’Ajuntament de Terrassa va complir fidelment en el Pla de Barris
del Districte 2 i en la Maurina ha fet el mateix.
El Sr. Joan Centelles diu que volem un compromís. Es farà o no es farà? Quan ? M’indigna pensar
que no hi hagi un estament que reguli com es paguen les despeses.
El Sr. Carles Sala, contesta que no hi hauran més Plans de Barris fins sanejar el que hi ha fins
ara. Els que estem governant ben ben rucs no som, ens agrada treballar i si no fem més és
perquè no podem. Estem en una situació de sobre endeutament i patint perquè no s’agreugi més.
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El Sr. Pere Montaña diu que tot és conseqüència del que estem fent. Inclús sense rebre les
aporttacions de la Generalitat, presentarem justificacions al maig i a l’octubre. Era un projecte ja
madurat. El grau de maduresa marca la diferència a curt termini. El tercer i quart any del Pla de
Barris es quan ens augmenta la justificació al 80 %. El grau de maduresa, te una conseqüència
molt significativa, l’introduïm un neguit totalment contrari a l’acció de la llei. Generem incerteses,
introduïm una discussió molt més aspre i unes discussions que generen frustració i desesperança.
Si hi ha compromís ens hauríem de posar d’acord. Estem parlant d’una Llei i d’un conveni amb un
pla financer aprovat per les dues administracions i les lleis s’han de complir.
El Sr. Carles Sala diu que a l’any 2012 es pagaran 87 milions d’euros.
El Sr. José Plaza comenta que està d’acord en que s’ha de prioritzar. Si un Ajuntament compleix
ha de passar per davant del que no ho fa, indiferentment del color de l’Ajuntament. Pregunta al Sr.
Carles Sala que quan creu que es pot començar amb el projecte de la Plaça.
El Sr. Carles Sala diu que no pot respondre aquesta pregunta. Quin dia es pot executar el
projecte,, això ho ha de dir l’Ajuntament d e Terrassa. Suposant que la legislatura duri quatre anys,
acabarà amb això net.
Pren la paraula el Sr. Pere Montaña i comenta que quan l’Ajuntament de Terrassa executa el Pla
de Barris paga el 100% després ha de cobrar el 50 %. Necessitem saber que cobrarem al 2013 i
ho necessitem saber ara. Aquesta informació és la que ens marcarà el full de ruta de les nostres
possibilitats d’execució del Pla
El Sr. Carles Sala diu que al setembre.
El Sr. Pere Montaña diu que al setembre és molt tard.
La Sra. Josefina Soler comenta que el nostre grau de maduresa és un excel·lent. Us demanem
que intenteu complir-los i integrar-los.
El Sr. Eduard Sebastián comenta que es lliurarà en la sessió d’avui un document per saber com
està el Pla de Barris tant des del punt de vista d’execució de programes com el nivell de despesa
executada i compromesa.

Es dona per finalitzada la sessió a les 13 h

Terrassa a 21 de març de 2012
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