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Actualitat

Més de 7.000 euros revertiran a Castellar per a serveis
supramunicipals

Dimecres 29 de setembre de 2004
L'Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar ahir, en sessió plenària, l'aportació
de 7.317 euros per part Fons de Cooperació Local de Catalunya al municipi. Aquest
ens reparteix fons a tots els municipis catalans per a la prestació de serveis i
activitats supramunicipals. El 80 per cent d'aquesta quantitat serà gestionada pel
Consell Comarcal del Vallès Occidental mentre que, el 20 per cent restant es cedirà
a Localret, un consorci que treballa per la implantació de la societat del
coneixement. "Aquesta aportació ens servirà per posar en marxa el projecte
que conformarà els plans directors que permetran fer un pas més cap a la
modernització de l'Ajuntament i, alhora, posar a l'abast de la ciutadania les
noves tecnologies", va manifestar l'alcaldessa de Castellar, Montse Gatell.
L'aportació al Fons de Cooperació Local de Catalunya es va aprovar per unanimitat,
amb els vots a favor de CIU, ERC, PSC i ICV-EUiA. El ple va comptar amb
l'absència de la regidora del PP, Sandra Roig. Aval a l'Obra Social Benèfica
D'altra banda, el ple de l'Ajuntament també va aprovar ahir un aval de l'Obra Social
Benèfica. El consistori va acordar fa temps, aportacions anuals per a sufragar els
costos de les intervencions a l'Obra Social Benèfica. Les obres d'ampliació de la
planta de residència i construcció d'una planta exclusiva per malalts d'alzheimer,
però, ja estan pràcticament enllestides i, per tant, s'ha de fer el pagament dels
treballs. Les aportacions de l'Ajuntament, però, continuaran sent anuals, de manera
que l'Obra Social demanarà una hipoteca per fer front a les despeses associades a la
fi de les obres i, l'Ajuntament, l'avalarà. El regidor del PSC, Pepe Gonzàlez, va
manifestar el suport del grup socialista a l'aval, però va incidir en la necessitat de
"dotar les relacions entre l'Obra Social i l'Ajuntament d'un marc estable i clar.
Que quedi regulat de forma clara què costarà l'Obra Social a l'Ajuntament".
En aquest sentit, l'alcaldessa, Montse Gatell, va contestar que "ja existeix un
conveni, però s'ha acordat revisar-lo i fixar, d'una banda, les aportacions de
l'Ajuntament a l'Obra Social i, de l'altra, les prestacions que l'Obra Social ha
de donar per revertir positivament en el municipi". Finalment, el regidor d'ERC,
Jordi Permanyer, va manifestar que "fruit de la visita de la consellera de Benestar
i Família, Anna Simó, a Castellar, s'estan mantenint converses per establir un
conveni amb la Generalitat perquè la seva aportació econòmica sigui més
important". Aprovació dels comptes generals L'Ajuntament també va aprovar
ahir, en sessió plenària, i amb l'abstenció del regidor d'ICV-EUiA i els vots a favor
de CIU, ERC i PSC, els comptes generals de 2003. El regidor d'ICV-EUiA, Xavier
Garcia, va manifestar que l'aprovació dels comptes generals és la part més important
de la gestió d'un exercici i que per tant, s'haurien d'explicar a la població. "No
mirem si els pressupostos han complert els objectius establerts. No es fa enlloc.
És en la rendició de comptes on el ciutadà podria veure s'hi s'han complert els
objectius marcats". El regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer, es va
mostrar en part d'acord amb aquesta postura, però va manifestar que "quan
realment es dóna compte si els objectius s'han complert és amb la liquidació del
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pressupost". A més, "el problema recau en fer-ho d'alguna manera atractiva i
amena pels ciutadans. Per això agrairem totes les informacions que ens facin
arribar", va dir. Per la seva part, la regidora del PSC, Rosa Massot, va recordar que
la rendició de comptes es fa per dues vies: la política i la tècnica. "La política és la
liquidació del pressupost, quan realment s'han de justificar les despeses del
consistori. La tècnica correspon als comptes generals", va dir Massot. Festes
Locals Finalment, el ple de l'Ajuntament també va aprovar per unanimitat les dues
festes locals per al 2005: el 19 de març, dia de Sant Josep i festa local de Castellar, i
el 12 de setembre, que correspon al dilluns de Festa Major.
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