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Una modificació pressupostària i la plaça Major, principals punts
de debat al Ple d'ahir

Dimecres 27 d'octubre de 2004
La cinquena modificació de crèdit del pressupost d'aquest 2004 va ser un dels temes
que més debat va generar al ple ordinari de l'Ajuntament, celebrat ahir al vespre.
L'equip de govern presentava una modificació per un valor de poc més de cinc
milions d'euros, amb baixes en algunes partides i altes en d'altres, en funció de
l'execució de les inversions previstes. En aquest sentit, la qüestió més polèmica la va
generar la quantitat de 135.000 euros donada de baixa en aquesta modificació del
pressupost, corresponent a la previsió d'ingressos per la concessió del futur bar de la
plaça Calissó. La regidora del PSC; Rosa Massot va demanar explicacions a l'equip
de govern sobre aquesta baixa. "Els diners que havia d'aportar el particular
deixa d'aportar-los. Què vol dir? Que ara ja no als ha de pagar?", va preguntar
Massot. La regidora de l'Àrea de Territori, Gemma Perich, va contestar que "el
concessionari pagarà exactament el què es va pactar en el concurs". El
pressupost del 2004 havia previst inicialment una aportació de 135.000 euros per
part del concessionari. Posteriorment, es va estimar que l'Ajuntament havia
d'assumir el cost de remodelació d'aquest edifici, que és municipal i està catalogat, i
que el llogater s'hauria d'ocupar de l'arranjament interior per tal de poder
desenvolupar la seva activitat (instal·lacions, climatització, equipament d'hosteleria,
mobiliari, etc.). Així ho van reflectir les bases del concurs aprovades per tots els
grups municipals en el Ple del passat mes de març. Les obres de l'edifici aniran
doncs a càrrec del consistori i es finançaran finalment amb una subvenció concedida
del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Una altra de les qüestions que va
aixecar discussió entre l'equip de govern i l'oposició va ser l'adjudicació de les obres
de la plaça Major, així com la gestió de l'aparcament i la venda del solar, propietat
de l'Ajuntament, destinat a la construcció d'habitatges. Tant el PSC com ICV van fer
palesa la seva disconformitat perquè no es facin pisos de protecció oficial a la plaça.
"Si quan vam aprovar les bases vam dir que la nostra abstenció era
provisional, ara ja és definitiva. El concurs ha tingut coses positives, però hi
trobem a faltar les vivendes de protecció oficial", va manifestar el regidor
socialista, Pepe Gonzàlez. Per la seva banda, el regidor d'ICV-EUiA, Xavier Garcia,
va justificar el seu vot en contra argumentant la "falta de política d'habitatge per
frenar el caràcter especulatiu d'avui dia en aquest sector". L'alcaldessa, Montse
Gatell, va respondre dient que no es poden barrejar les coses. "Una cosa és la
remodelació de la plaça, amb tot el què significa tant socialment com
econòmicament, i una altra és l'habitatge social. Aquesta obra suposa una
inversió milionària que s'ha de pagar i, per tant, creiem que tot el que tingui a
veure amb la plaça ha de revertir en el pagament de les obres", va argumentar
Gatell. I va afegir: "Aquest equip de govern té una política d'habitatge públic i
en podem parlar quan sigui. Si a la plaça Major hagués estat rendible fer
habitatge social, no dubteu que n'haguéssim fet. La voluntat hi és, i la mostra
és que en dos anys s'han construït 100 habitatges de protecció oficial a
Castellar". Aquest punt de l'ordre del dia va ser aprovat amb els vots a favor de
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CIU, ERC i PP, l'abstenció del PSC i el vot en contra d'ICV-EUiA. Va ser aprovada
per unanimitat, en canvi, la concessió del supermercat de la plaça Major a l'empresa
Mercadona per un import de 2.200.000 euros. Al ple també es van aprovar amb els
vots a favor de CIU, ERC, PSC i PP i el vot en contra d'ICV-EUiA, els estatuts de
les tres juntes de compensació del polígon de Can Bages. El projecte d'urbanització
d'aquest nou sector industrial està a l'espera de la resolució de l'Agència Catalana de
l'Aigua sobre l'evacuació de les aigües residuals. "Nosaltres hem fet una aposta
perquè s'opti per una segona depuradora d'aigües residuals industrials, però
entendrem qualsevol altra proposta de l'ACA", va manifestar la regidora de
Territori, Gemma Perich. El regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer, va
afegir que amb el nou polígon s'habilitaran més empreses "i això ajudarà a crear
més llocs de treball a Castellar, tenint en compte que més de 50 per cent dels
residents al municipi treballen fora de la vila". Per la seva banda, el regidor
d'ICV-EUiA va apuntar que "s'haurien de buscar altres alternatives i aprofundir
en els polígons ja existents, com el del Pla de la Bruguera, abans d'urbanitzar
altres zones". Pel què fa a la l'aprovació provisional del Pla de millora urbana de
Can Barba, va comptar amb el suport de tots els partits polítics, excepte del regidor
d'ICV-EUiA que hi va votar en contra perquè, va dir, "seria millor ocupar al
màxim els altres polígons i no aquest proper a la llera del riu". El regidor
d'ICV-EUiA també es va abstenir en la votació de l'aprovació definitiva dels ajustos
del polígon i el projecte de reparcel·lació del Pla Especial de Ca n'Avellaneda, que
va comptar amb els vots a favor de la resta de formacions polítiques. Sí que va ser
aprovada per unanimitat, en canvi, la modificació del quadre sancionador de
circulació municipal, que s'adequa a la Llei General de Trànsit per intentar evitar els
accidents, sovint originats per excés de velocitat i conducció sota els efectes de
l'alcohol o les drogues. També va comptar amb el suport dels 17 regidors que
formen el consistori, l'adhesió de l'Ajuntament de Castellar a la Xarxa de Custòdia
del Territori. Finalment, es van votar dues propostes de resolució presentades pel
Grup Municipal Socialista que sol·licitaven a l'equip de govern, d'una banda,
comprometre's a acabar les obres que es fan a les escoles durant l'estiu abans de l'1
de setembre i, de l'altra, sotmetre's a la directiva europea pel què fa a la col·locació
de jocs infantils a les places de la vila. Les dues propostes van ser desestimades amb
els vots en contra de CIU i ERC, les abstencions de ICV-EUiA i PP i els vots a
favor del PSC.
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