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Actualitat

Un acord força unànim de totes les forces polítiques marca el Ple de
l'Ajuntament

Dimecres 22 de desembre de 2004
Amb un públic inusual a la Sala de Ca l'Alberola, i amb l'absència de dues
regidores, Antònia Pérez (PSC) i Sandra Roig (PP), el ple de l'Ajuntament va
aprovar ahir per unanimitat pràcticament tots els punts de l'ordre del dia. Un d'ells,
la moció de reconeixement de les seleccions catalanes, es va ajornar, a petició del
Grup Municipal Socialista, a l'espera un text consensuat que s'ha d'aprovar al
Parlament de Catalunya. En primer lloc es va aprovar el projecte de Pla de Migració
de Castellar del Vallès, que va estar immers en un petit debat sobre si es tractava
estrictament d'un pla o tan sols d'un projecte. Segons el regidor del PSC, Pepe
González, "és una recopilació d'informació molt interessant per fer un pla, però
no un pla en si". L'alcaldessa, Montse Gatell, va aclarir que, el què es portava ahir
a aprovació era el projecte del Pla de Migració, ja que "el pla es redactarà mentre
s'executa en base a les directrius que marca aquest projecte". El regidor de
l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer (ERC), va afegir que "es tracta d'un primer
pas. Mica en mica, es definirà amb més actuacions i activitats concretes". Una
discussió semblant es va repetir en l'aprovació del Pla d'Atenció a les Persones amb
Disminució. El regidor socialista, Ignasi Giménez, va destacar que "ens hauria
agradat que fos més concret, però valorem l'esforç de les associacions que estan
pendents de l'execució d'aquest pla". El regidor d'ERC, Jordi Permanyer va
contestar que "aquest pla és un compromís polític i per tant, n'estem
convençuts. No és per quedar bé, i per tant hi posarem tots els recursos i les
ganes que facin falta". El ple també va servir per aprovar els estatuts de la
Fundació Museu Nacional d'Escacs, un projecte que, segons l'alcaldessa, "ens
il·lusiona i que ens compromet a proporcionar al Club d'Escacs la ubicació més
adient per aquest museu". El regidor socialista, Pepe González, va manifestar el
recolzament del PSC a la iniciativa i va manifestar que "serà important per la
projecció externa de Castellar". En la mateixa línia es va manifestar el regidor
d'ICV-EUiA, Xaiver Garcia, que també va apuntar que "fets com aquests poden
ajudar a consolidar una identitat de vila". El conveni que regeix la donació de
l'ermita de Sant Pere Ullastre a l'Ajuntament també va comptar amb el suport de
totes les forces polítiques. La regidora del PSC, Rosa Massot, va apuntar la idea
d'organitzar activitats per donar a conèixer l'ermita un cop estigui restaurada i el
regidor d'ICV-EUiA, Xavier Garcia, va manifestar que és molt positiu recuperar el
patrimoni cultural i històric de la vila. A banda d'aquestes qüestions, al ple també es
va aprovar per unanimitat l'adhesió de Castellar a la Xarxa Sida i Món Local i una
nova ordenança sobre circulació a la via pública. Finalment, es va aprovar amb
l'abstenció del regidor d'ICV-EUiA i els vots a favor de CIU, ERC i PSC, una
permuta perquè un tros de terreny situat al costat de la Ronda de Tolosa passi a ser
de propietat municipal, amb l'objectiu de crear un corredor verd al costat d'aquesta
ronda i del Parc de Colobrers.
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