
 
Proposta de resolució per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a 

pressupostar a 2016 els pagaments pendents i la finalització del Pla de Barris al barri 

de la Maurina i per instar al govern de la ciutat que assumeixi els seus compromisos i 

responsabilitats respecte les problemàtiques i necessitats del barri de la Maurina 
 
APROVADA - UNANIMITAT 
 
JAVIER GONZÁLEZ DELGADO, portaveu de Grup Municipal de Ciutadans, XAVIER 
MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, ISSAC ALBERT i 
AGUT portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment 
d’Esquerres, MARIA SIRVENT ESCRIG portaveu del Grup Municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular, ALEJANDRO RODRIGUEZ ULLOA portaveu del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple 
d’aquesta Corporació: 
 
La Generalitat de Catalunya va aprovar amb data 4 de juny de 2004 la Llei 2/2004 de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial amb la 
creació d’un Fons de foment del programa de barris, dotant aquests fons dels recursos 
econòmics per fer front als programes aprovats en els diferents Plans d’Intervenció 
Integral. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa, en la sessió del dia 9 de maig de 
2008, va acordar concórrer a la convocatòria realitzada per la Generalitat de Catalunya, 
resolució PTO/433/2008, de 20 de Febrer de 2008, per l’atorgament dels ajuts que 
estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial. 
 
El 8 de juliol de 2008, mitjançant Acord de Govern, la Generalitat de Catalunya va 
adjudicar els ajuts de la cinquena convocatòria de la Llei de Barris, aprovant el projecte 
presentat per l’Ajuntament de Terrassa i que tenia com a àmbit d’actuació el barri de la 
Maurina de Terrassa. 
 
El pressupost global adjudicat al Projecte d’Intervenció Integral de la Maurina va ser de 
16.022.132,28 euros, els quals es preveia es financessin un 50% a càrrec de 
l’Ajuntament i un 50% a càrrec del Fons de Barris. 
 
En data 12 de febrer de 2009 es va signar el Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Terrassa, pel 
desenvolupament del Projecte d’intervenció integral (PII) en el barri de la Maurina, 
subvencionat a l’empara de la Resolució PTO/433/2008, de 20 de febrer, per a 
l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. 
 
El Conveni signat per ambdues administracions incorporava un detallat pla financer que 
estipulava les quantitats a aportar anualment tant per part de la Generalitat de 
Catalunya com de l’Ajuntament de Terrassa, així com la temporalització de l’execució 
dels diferents programes en el termini 2008-2012. 
 
No obstant això, a finals de 2011, la Generalitat de Catalunya va adreçar una circular als 
ajuntaments, en la que posava de manifest la seva incapacitat per fer front a les 
despeses ja justificades pels municipis, així com a les que es realitzessin durant el 2012.  



 
Val a dir que des que es va posar en marxa el projecte, l’any 2009, aquest va patir el 
retard de la Generalitat de Catalunya a l’hora de fer front a les seves aportacions. 
Aquesta situació va conduir a la ralentització del desenvolupament de les actuacions i 
obres definides al projecte, i va derivar en la sol.licitud d’una primera pròrroga, l’any 
2012, i d’una segona, de caràcter extraordinari i improrrogable, que prolongarà la seva 
execució fins el 2018. 
 

Tanmateix, l’Ajuntament de Terrassa ha continuat desenvolupant algunes actuacions 
previstes en el PII del barri de la Maurina d’acord amb el Pla financer aprovat, tret de la 
urbanització de la plaça de la Maurina, dels carrers Felip II i Franc Comtat i els passatges 
adjacents així com la construcció d’un equipament municipal a la mateixa plaça que 
encara resten pendents. Un fet contradictori i de difícil explicació que aquest havia de 
ser l’espai central de la estratègia de renovació plantejada pel PII. 
 
Ara fa un any, en plena campanya electoral l’alcalde de la ciutat Jordi Ballart es va 
comprometre públicament a que una de les primeres accions que faria si guanyava les 
eleccions seria la remodelació de la plaça de la Maurina i la construcció de 
l’equipament. Una promesa que un any després no només no s’ha concretat en cap pas 
ferm sinó que sembla embolicada en un mar de dubtes respecte el que cal fer i com 
s’ha de fer. 
 
Compartim la necessitat actual i urgent d’intervenir urbanísticament i socialment en el 
barri de la Maurina i en concret en l’àmbit de la plaça de la Maurina per tal de 
completar adequadament el procés de regeneració urbana i social iniciat amb el PII del 
barri. Si existeix la voluntat d’executar les accions de millora en aquesta legislatura, cal 
avançar de manera diligent en la concreció de quines han de ser les actuacions 
concretes a realitzar. Amb especial atenció en el programa funcional del nou 
equipament previst ja que es tracta de l’element estratègic i fonamental de la millora 
social del barri. 
 
Els problemes i necessitats dels barris de Terrassa i en aquest cas específic del barri de 
la Maurina són problemes del conjunt de la ciutat independentment de que es disposi 
d’instruments de finançament com la Llei de Barris. Per tant, ha de ser el govern de la 
ciutat el que vetlli per aquestes necessitats i si s’escau disposi del pressupost necessari 
per fer-hi front. 
 
Per tots aquests motius, proposem al ple de maig de l’Ajuntament de Terrassa 
l’adopció dels següents: 
 

 
ACORDS 

 

 

Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que faci  el pagament de les 
justificacions de despesa per l’execució dels diferents programes en el projecte 
d’intervenció integral del barri de La Maurina presentades des d’octubre de 2011 fins a 
l’actualitat, i que suposen un deute amb l'Ajuntament de 4.159.449,52€. 
 
Segon.- Instar al govern municipal a concretar en un termini de quatre mesos quins han 
de ser els projectes a executar de manera consensuada amb veïns/veïnes i entitats del 



barri. En el cas de la plaça de La Maurina, carrers Felip II i Franc Comtat i passatges 
adjacents,  quins han de ser els projectes d’urbanització i en el cas de l’equipament 
definir quin ha de ser el programa funcional i el projecte constructiu a executar. 
 
Tercer.- Instar al govern municipal a que incorpori, a partir de l’any 2017, en els 
pressupostos d’inversió totes les quanties econòmiques necessàries per tal de que es 
pugui iniciar l’any 2017 l’execució de les actuacions pendents, corresponents al 
projecte d’urbanització de la plaça de La Maurina i l’equipament situat a la mateix 
plaça, i es puguin finalitzar l’any 2018. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya i a la 
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge així com a totes les entitats socials del barri de La 
Maurina. 
 
 
 
JAVIER GONZÁLEZ, 
portaveu de GM Ciutadans 
 
 
 
XAVIER MATILLA AYALA, 
portaveu del GM TeC 
 
 
 
ISSAC ALBERT i AGUT  
portaveu del GM ERC-MES 
 
 
 
MARIA SIRVENT ESCRIG  
portaveu del GM CUP 
 
 
 
ALEJANDRO RODRIGUEZ ULLOA  
portaveu del GM PPC 

 

 
Terrassa, 26 de maig de 2016 


