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Actualitat

L'Ajuntament viu un mes de juliol marcat per la intensa activitat
plenària

Dijous 5 d'agost de 2004
El manifest contra la violència feixista va marcar el debat del Ple extraordinari del
passat 27 de juliol. Tot i ser el darrer punt de l'ordre del dia, la sessió va comptar
amb més públic del que és habitual i amb la presència de nombrosos mitjans de
comunicació que no es van voler perdre l'aprovació del text consensuat entre
l'Ajuntament i la plataforma ciutadana Castellar contra el Feixisme. Montse Gatell,
va ser l'encarregada d'argumentar la necessitat de prendre un acord d'aquestes
característiques: "Tots volem una societat lliure, pacífica i democràtica.
Segurament tots condemnem qualsevol tipus d'agressió, però això s'havia de
dir d'una manera clara. En les circumstàncies en què ens hem trobat en els
últims anys, cal dir que rebutgem els actes violents i especialment els actes de
violència feixista". L'alcaldessa va reconèixer que les relacions entre el consistori i
la plataforma ciutadana Castellar contra el Feixisme "no han estat sempre fàcils ni
fluïdes", però va matisar que en els darrers mesos "s'han trobat noves vies de
comunicació". "En tot cas, l'aprovació del manifest demostra la voluntat de
diàleg, entesa i consens, que ens ha de servir per impulsar un pacte local en pro
del civisme i la bona convivència". El regidor d'ERC, Jordi Permanyer va valorar
positivament l'aprovació del manifest. "Davant la problemàtica social que ve
derivada de les agressions feixistes, cal actuar unitàriament per intentar trobar
solucions". Permanyer també es va referir a la necessitat de salvar les "lògiques
discrepàncies entre partits, plataforma i ciutadania". "Calia arribar a aquest
consens, fer-ho públic i marcar l'inici d'un treball conjunt, amb una visió
àmplia i plural". El grup socialista també va donar suport al manifest, però "amb
menys entusiasme del que ens agradaria", segons va afirmar el regidor Ignasi
Giménez. "Si amb l'aprovació del manifest d'avui s'aconsegueix que els recels
es dilueixin, ens podem donar per satisfets, però si hem hagut d'esperar un any
per solucionar aquestes males relacions entre uns i altres és que aquí hi ha
alguna cosa que falla", va afirmar el regidor socialista. Giménez es va mostrar
partidari de reglamentar la comissió que debatrà el disseny de les mesures socials i
policials que s'han de tirar endavant. El regidor d'ICV-EuiA, Xavier Garcia, va
coincidir amb aquest darrer plantejament: "No ha de ser una comissió per parlar
sinó per actuar, per assumir responsabilitats, i que estigui dotada de recursos
econòmics, tècnics i personals". En relació al manifest, Garcia va afegir que el
procés viscut en el darrer any "demostra que existeix una contradicció positiva
entre la democràcia representativa dels qui governen l'Ajuntament i la
democràcia participativa que ve impulsada per la maduresa de la ciutadania".
Ordenança d'obres El Ple també va aprovar l'ordenança d'obres, que regula
l'obertura de rases a la via pública. Segons el regidor César Galván, "aquesta és
una eina molt important que ens permetrà un major control de les empreses de
serveis, contractistes i promotors, que provoquen moltes incidències a la via
pública". El titular de la Regidoria de Via Pública va remarcar que amb el nou text
"es podran planificar molt millor aquest tipus d'intervencions". En el mateix
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sentit s'hi va referir Jordi Permanyer, qui va afirmar que "per primera vegada és
l'Ajuntament qui marca les prioritats, el calendari , d'acord amb els interessos
generals de la població i no a l'inrevés". El regidor republicà va avisar però que
"caldrà posar les mesures pertinents per fer complir l'ordenança, inspeccionar
i, quan calgui, sancionar". Per la seva banda, Ignasi Giménez va mostrar-se
d'acord amb els continguts de l'ordenança, però va matisar que el grup socialista
hauria introduït dues esmenes. "Una, perquè les penalitzacions a les empreses
que no s'ajustin al calendari acordat siguin de caràcter progressiu; i l'altra, per
adoptar formules d'informació més personalitzades amb els veïns afectades per
les obres". Finalment, Xavier Garcia també va mostrar la seva satisfacció perquè
"ens anem adaptant a les ordenances d'altres ajuntaments grans". "És
important que els ajuntaments estiguem per damunt de les companyies de
serveis, que moltes vegades es mostren prepotents amb aquests aspectes", va
afegir. Les valoracions del nou cartipàs EL nou cartipàs municipal va centrar bona
part del debat del Ple celebrat el passat 20 de juliol. L'alcaldessa, Montse Gatell, va
donar compte de la nova distribució de carteres al govern municipal. "Hem
procurat que els canvis no fossin molts i hem intentat que ubicar els regidors a
una de les tres àrees en què es divideix l'Ajuntament, intentant que no
comparteixin altres àrees per raons de concentració i dedicació", va explicar
Gatell. Aquesta visió no és compartida pels grups municipals a l'oposició. El
socialista Pepe González, va afirmar que el nou organigrama és "descompensat,
contradictori i desequilibrat", mentre que el regidor ecosocialista Xavier Garcia,
va afirmar que els canvis d'àrea d'alguns regidors comportaran una "pèrdua
d'eficiència i eficàcia". Gatell va replicar que "els regidors han de tenir la
capacitat d'adaptar-se als canvis i a les tasques assignades". La planificació
escolar D'altra banda, la cessió de l'equipament del carrer Sant Feliu per ubicar-hi
una nova escola va comptar amb el suport de tots els grups municipals, però amb
matisos. PSC i ICV-EuiA van denunciar "una certa política d'improvisació" i van
acusar l'equip de govern de "manca de planificació". En contraposició,
l'alcaldessa, va afirmar "que en els darrers anys s'està fent de forma explícita
una planificació escolar a curt, mig i llarg termini". Gatell va explicar que s'ha
creat una comissió que implica tota la comunitat educativa per abordar aquest
aspecte. També va recordar que recentment s'ha elaborat un estudi demogràfic que
preveu la necessitat de places fins al 2013. El creuament dialèctic sobre la
planificació o la manca de previsió també va marcar un altre punt: el de l'aprovació
definitiva de les taxes de protecció de les urbanitzacions, davant el risc d'incendis.
En aquest sentit, el regidor Jordi Permanyer va afirmar que "a l'Ajuntament, lluny
de la improvisació, ens hi hem posat i estem netejant les franges". "Aquest és
un tema problemàtic i no hi ha cap altre ajuntament de la comarca que ho
estigui fent", va remarcar. L'arxiu del zoo Finalment, el Ple del 20 de juliol va
aprovar l'arxiu definitiu de la proposta de zoo. El grup socialista va ser l'impulsor
d'aquesta proposta, similar a la que es va dur a terme a Sabadell fa uns mesos. El
regidor Ignasi Giménez va defensar la proposta amb l'objectiu "d'institucionalitzar
en el Ple de la Corporació l'acabament del procés que es va iniciar fa dos
anys". "Qualsevol nova proposta o alternativa en aquests terenys municipals
ha de suposar l'inici d'un nou procés de diàleg, d'informació als ciutadans i
d'estudi", va afirmar el regidor socialista. L'equip de govern va donar suport a la
proposta tot i que va manifestar que no era necessari prendre un acord de Ple perquè
ja s'havia dit públicament que el tema del zoo havia quedat aturat. En canvi, Xavier
Garcia, es va abstenir ja que, segons la seva opinió, l'acord hauria d'haver recollit
"la voluntat d'engegar un nou procés participatiu des de l'Oficina 21 que
prevegui alternatives sostenibles als espais on es volia instal·lar el zoo i que
aprofiti els estudis que s'han elaborat". Altres acords En els darrers dos plens, el
consistori també va aprovar les bases de la convocatòria dels processos de selecció



corresponents a les ofertes públiques d'ocupació d'una plaça de tècnic superior
especialista en GIS i de cinc places d'auxiliar. A més, també es va informar
favorablement de la memòria i l'estudi econòmic presentat per SOREA i que cal
presentar a la Generalitat de Catalunya abans no s'aprovin les noves tarifes de
subministrament d'aigua potable. A més, també s'ha fet la sol·licitud de reserva a la
Direcció General de Telecomunicaicons d'un canal múltiple de televisió digital per
si en un futur el consistori es planteja tirar endavant un projecte de televisió local
utilitzant aquesta nova tecnologia.
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