
Senyors,

Assumpte: Acords Assemblea de Socis i Veïns.

Al marge dels acords respecte als temes de gestió i elecció de Junta, també es van tractar i
acordar en l’Assemblea de Socis i Sòcies del passat dia 11 de febrer,  diferents temes en el
que es va arribar als següents acords:

1.           Urbanització de carrers.
Aquest és una veritable vergonya i  que no té nom, després de quaranta anys del mateix
govern a la ciutat, encara tenim 6 carrers per a urbanitzar i no s’ha fet el mínim esforç per a
resoldre-ho,  uns  incompetents  i  impresentables  que  no  tenen  cap  justificació.   Excuses,
excuses i excuses. EXIGIM que d’una vegada es tanqui aquest tema i l’Ajuntament d’una
vegada ho resolgui després de llargs anys de reivindicar-ho.

2.           Projecte espai soci esportiu.
Una altra vergonya, ja hi ha projecte després de temps, i ara veurem el que haurem d’esperar
per  a  la  seva execució.  EXIGIM que d’una vegada s’executi  i  es deixi  d’anar donant
excuses, ja fa temps que hauria d’estar tancat.

3.           Espai contaminat del gas.
Un altre exemple d’inútils  i  incompetents, tema aturat,  sense cap actuació, perduts en els
debats entre competències i qui ho ha de fer, que si l’Ajuntament, que si la Generalitat, que
si....!  Excuses, excuses i més excuses. No estan fen absolutament res, senzillament perduts
en la burocràcia més miserable, i un tema per solucionar des de fa anys i un espai públic
pendent d’urbanitzar que deixa un espai degradat i abandonat. EXIGIM d’una vegada que es
faci la descontaminació i es desenvolupi el projecte d’urbanització de la Plaça pública.

4.           Projecte Escola Sala i Badrinas.
Un altre  excusa entre  les Administracions,  un projecte  sense fer  i  anar  allargant  el  tema
havíam si la Generalitat té una excusa per no fer el projecte definitiu i la seva execució amb la
màxima celeritat, barracons i barracons, i anar fent.  EXIGIM que es faci el projecte d’una
vegada i la seva execució, prou retards.

5.           Neteja i residus.
Un altre incompetència i excuses, alguns expliquen que si la crisi, que si les prioritats socials,
que si..., excuses, excuses i més excuses. Tots els municipis han patit la mateixa situació, i el
servei ha funcionat amb les mínimes condicions.
Aquí el problema s’ha agreujat per l’abandonament i incompetència, manca de les inversions
adients, s’ha deixat a Eco-Equip abandonada a la seva sort,  a la manca d’inversions s’ha
d’afegir  la mala gestió del  servei  i  el poc compromís.  Un Ajuntament que s’ha oblidat del
control,  vigilància  i  exigència  sobre  l’empresa  i  la  ciutadania,  ha  defugit  de  les  seves
obligacions. I hem arribat a una situació en neteja i reciclatge lamentable i ara cal córrer sense
afrontar de veritat el problema. Contenidors vells, bruts, trencats en alguns casos, freqüències
fora de lloc, servei  de mobles ple d’incompliments i  deficient en l’organització...  i  així una
llarga llista. I una ciutadania que també té responsabilitats, però l’Ajuntament i el Servei no
poden defugir de les seves i anar donant excuses i no tenir una diagnosi efectiva i real del
problema.
EXIGIM que tothom faci la seva funció, però l’Ajuntament ha de ser més exigent amb
l’Empresa i  exercir  el  control  de la  mateixa,  fent  una Auditoria  externa de gestió,  i
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EXIGIM  que  amb  els  recursos  actuals  es  millori  la  seva  gestió  i  observar  canvis
immediats de les seves actuacions.

6.           Equipaments de gent gran.
La mala distribució dels equipaments de ciutat per a la gent gran, resultat de la lluita irracional
i  partidària  entre  l’Ajuntament  i  la  Generalitat,  convertint  un  tema  de  racionalitat,
transparència, equitat i coherència, el va convertir en una irracionalitat total, llençar recursos
públics i una manca d’equitat en la distribució actual en el conjunt de la ciutat que ara estem
pagant. I no estem disposat a que aquesta disbauxa segueixi funcionant. Per tant,  EXIGIM
que  abans  de  fer  qualsevol  altra  equipament  per  a  gent  gran,  es  faci  una
Auditoria/estudi de la realitat i no es faci cap més actuació a la ciutat, fins que no es
defineixin  les  necessitats  reals  i  la  seva  distribució  en  el  territori,  per  a  evitar  la
disbauxa patida i que ara hipoteca noves actuacions.

Aquests  aspectes  tractats  i  aprovats  es  faran  arribar  a  l’Ajuntament  i  als  mitjans  de
comunicació, i els que corresponguin també a la Generalitat.

A Terrassa a 11 de febrer de 2017.

Salut i fraternitat,

JUNTA AVV BARRI SEGLE XX i en el seu nom

Joan Vives president

A l’atenció del Sr. Jordi Ballart alcalde, del Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat i de la Sra. Rosa Ribera presidenta del D3.
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