IPR PERDRÀ ELS DINERS PER URBA
NITZAR I REMODELAR
EL CARRER VERGE DEL SÒL DEL PO
NT, EL CARRER PERE ALMEDA
I LA PLAÇA MAJOR

El mes de gener de 2019 IPR i PDCat van aprovar al Ple Municipal inversions per 1.114.556 euros del Pla de Barris per urbanitzar, en paraules textuals de l’alcalde Albert Serra: els carrers del centre històric, el carrer Pere Almeda,
la Plaça Major, el carrer Joan Baucells, el Ferran Alsina, el carrer Verge del Sòl del Pont i els jardins de les cases de la
Fundació Miquel Martí i Pol, Can Planoles i la millora de l’accessibilitat dels carrers del nucli antic. El 75% de la inversió realitzada és finançada per la Generalitat de Catalunya però cal FINALITZAR LES OBRES abans del 31 de
desembre de 2019. Cal dir que aquest termini es coneixia des de mitjans del 2018, per la qual cosa es comptava
amb un any i mig per planificar bé l’execució dels projectes.
En resum, dels 1.114.556 euros pressupostats no s’executaran 841.856 euros i conseqüetment no es rebran
631.392 euros que havia d’aportar la Generalitat de Catalunya. Observem com únicament es va buscar el titular
en any electoral per poder dir que el pressupost pujava un 21% respecte el 2018 i més enllà d’això no hi havia
una voluntat de portar a terme les inversions.
URB.C/ Pere Almeda - Plaça Major
URB. C/ Verge del Sòl del Pont
TOTAL

import Pressupostat
432.700
409.156
841.856

Import finançat per la Generalitat
324.525
306.867
631.392
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CRÒNICA D’UNA MENTIDA
12/04/2019 –

21/01/2019 – IPR i PDCat aproven inversions del

Pla de Barris per 1.114.556 euros. Albert Serra diu: “En
aquest pressupost el que posem de manifest és que volem invertir en el Pla de Barris i tenint en compte que
tenim un termini d’un any i per tant, tampoc no deixar
perdre aquesta subvenció”. Esquerra Republicana celebrem que es porti a terme el carrer Verge del Sòl del Pont
i demanem que el projecte (que s’ha d’elaborar) tingui el
màxim de consens social i polític.
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Albert Serra confirma en
una entrevista a El9TV que el carrer Verge del
Sòl del Pont està inclòs dins el Pressupost del
2019 i finançat pel Pla de Barris. Deixa clar que
aquesta inversió s’ha de fer dins el Pla de Barris
i no fer-ho complica que es pugui fer més endavant, per manca de finançament.
En aquest codi QR trobareu les declaracions a partir del minuts 15:18

10/05/2019–

Albert Serra ho
penja a les xarxes socials, en campanya electoral aquest és un compromís d’IPR.
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3/05/2019 – IPR i PDCat fan una reunió amb

els veïns del carrer Verge del Sòl del Pont per presentar el projecte de renovació del carrer. Durant la
reunió expliquen als veïns que les obres es faran durant el 2019.
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15/07/2019 – Després del Ple de Cartipàs
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26/06/2019 –

En una reunió de negociació amb
IPR demanem com està el projecte de remodelació
del carrer i advertim que en perilla incomprensiblement la seva execució. Se’ns contesta que no saben
com està. Pressionem per tal que es posi fil a l’agulla
i es presenti al més aviat possible i es pugui aprovar
per adjudicar les obres i iniciar-les.
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25/07/2019 –

25/07/2019–

Anuncia que
ja hi ha el projecte però en cap cas
no es diu que no entrarà dins el Pla
de Barris, i tampoc que no es podrà
executar aquest any.
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AGOST 2019–

El carrer Verge del Sòl del Pont no
es durà a terme dins el Pla de
Barris i per tant, no es faran les
obres dins el 2019. IPR i Albert
Serra han enganyat i mentit a
tota la ciutadania, segurament
per motius únicament electorals.

tornem a demanar com està el projecte i si s’ha
posat la maquinària en marxa. Se’ns argumenta
que s’ha anat tard, que encara no tenen el projecte i que no s’inclourà dins el Pla de Barris.

10

El personal tècnic
de l’Ajuntament ens informen que ells
van advertir a IPR, PDCat i a l’Albert Serra que si el projecte no es presentava i
s’aprovava durant el novembre de 2018
era IMPOSSIBLE que es pogués dur a terme durant el 2019 i, per tant, incloure les
obres dins el PLA DE BARRIS.

IPR i PDCAT HAN PERDUT 631.392€
que havien d’arribar
de la Generalitat.
Un alcalde que cobra 39.680€ anuals
no pot perdre una subvenció de
631.392 €

