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Actualitat

El ple aprova un nou conveni amb l'Obra Social Benèfica i una
moció de suport a les seleccions esportives catalanes

Dimecres 26 de gener de 2005
El ple de l'Ajuntament va aprovar ahir, en sessió ordinària, un nou conveni amb la
fundació Obra Social Benèfica, que actualitza l'anterior, vigent des de 1994. El nou
text, que ha estat redactat en base a una proposta de l'equip de govern i de l'Obra
Social, i que ha estat consensuat entre equip de govern i oposició, recull les formes
de col·laboració i de relació entre el consistori i la fundació, així com també
aspectes de gestió i finançament de l'OSB en què l'Ajuntament hi està implicat
directament. A més, l'alcaldessa, Montse Gatell, també va avançar que es crearà una
comissió tècnica, de la qual formaran part tècnics de l'OSB i de la regidoria de
Benestar Social de l'Ajuntament, per tal de fer el seguiment dels casos que ho
requereixin. "El què volem és que l'Obra Social continuï amb la seva tasca de
servei i atenció a la gent gran dins de la residència amb la mateixa qualitat que
ha fet fins ara", va manifestar l'alcaldessa. El regidor del PSC, Pepe Gonzàlez, va
expressar el suport del seu partit al nou conveni ja que, va dir, "recull la voluntat
de les dues parts a col·laborar, els compromisos tant de l'Obra Social com de
l'Ajuntament, i garanteix l'actual situació econòmica de la fundació". Per la
seva banda, el regidor d'ERC, Jordi Permanyer, va manifestar la seva satisfacció pel
nou text i també pel consens aconseguit entre els diferents partits polítics del
consistori. "Des de l'Ajuntament sempre hi ha hagut una bona predisposició a
col·laborar i continuarem amb aquesta col·laboració en tots els aspectes", va dir
Permanyer. El conveni amb la Fundació Obra Social Benèfica es va aprovar per
unanimitat, amb els 14 vots a favor de CIU, ERC i PSC. Van excusar ahir, la seva
presència al ple, el regidor del PSC, Jordi Carcolé; el regidor d'ICV-EUiA, Xavier
Garcia, i la regidora del PP, Sandra Roig. En la sessió plenària d'ahir també es va
aprovar una moció de suport a les seleccions esportives catalanes, que ja s'havia
portat a aprovació en el ple del mes de desembre, però que es va ajornar a petició
del Grup Municipal Socialista. Finalment, el text, consensuat entre CIU, ERC, PSC
i ICV-EUiA, es va aprovar per unanimitat. Amb aquesta iniciativa, el consistori,
amb l'excepció del PP, va voler donar el seu suport a les seleccions catalanes,
davant la negativa del Comitè Central de la Federació Internacional del Patinatge
(FIRS) a debatre el reconeixement definitiu de la Federació Catalana de Patinatge.
"Des d'abans dels jocs olímpics del 92 que ja hi ha un moviment social a favor
de les seleccions esportives catalanes. Des dels seus inicis, Castellar hi ha donat
suport i així ho continuarem fent", va manifestar el regidor d'ERC, Jordi
Permanyer. Ahir, al ple de l'Ajuntament, també es va donar compte del conveni
signat entre el consistori i el Centre d'Informació per a Treballadors i Treballadores
Estrangeres (CITE), una entitat impulsada pel sindicat Comissions Obreres, que ha
permès tirar endavant al municipi una oficina d'informació i assessorament per a
persones estrangeres, que va entrar en funcionament el passat 17 de gener. Tot i que
el conveni signat garanteix aquest servei per un any, amb possibilitat de pròrroga,
durant els primers tres mesos, l'oficina es bolcarà a informar sobre el procés de
regularització de les persones estrangeres, que anirà del 7 de febrer al 7 de maig.
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"Creiem important que els estrangers que treballen a Castellar puguin
regularitzar la seva situació. Per això hem signat aquest conveni, que ha
permès crear l'oficina i que regula l'assessorament directe a les persones
immigrades", va explicar l'alcaldessa. "Des de l'Ajuntament impulsarem una
campanya d'informació i farem, també, gestions directes adreçades als
empresaris, perquè són els qui han d'aportar la documentació per a iniciar
aquest procés de regularització", va afegir el regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi
Permanyer. També es va aprovar per unanimitat, l'estudi de detall d'una parcel·la de
la carretera de Sentmenat, que ha de permetre al promotor la construcció de cases
unifamiliars en filera en aquest espai. A banda d'aquestes qüestions, també es van
portar al ple dues propostes presentades pel Grup Municipal Socialista. La primera
feia referència a l'aportació del consistori com a ajuda al sud-est asiàtic.
L'Ajuntament de Castellar ha donat 3.500 euros per als afectats pel tsunami: els
3.000 euros de la partida d'emergències de 2005, i 500 euros que van sobrar de la
partida d'emergències de 2004. L'alcaldessa va proposar que en es convoqui una
sessió extraordinària del Consell de Solidaritat perquè s'estudiï la possibilitat
d'ampliar les ajudes als damnificats, a través de diversos projectes de cooperació.
Un cop aclarida aquesta informació, el partit socialista va retirar la proposta. L'altra
proposta presentada pel PSC al ple feia referència a crear una comissió pel
seguiment de les obres de la plaça Major, integrada per ciutadans, tècnics i
representants municipals. "Creiem que cal crear una comissió especial que faci
un seguiment de l'evolució de les obres, ja que es tracta d'un projecte també
especial", va manifestar el regidor socialista, Pepe Gonzàlez. L'alcaldessa va
recordar que el projecte de la plaça Major ha estat participat des de l'estiu del 2000,
quan es va començar a definir una proposta de remodelació. En aquest sentit, va
recordar que s'han dut a terme sessions d'informació i debat, enquestes ciutadans i
reunions específiques amb col·lectius afectats com ara els veïns, les entitats, els
comerciants o la escola La Immaculada. Així mateix l'alcaldesa es va mostrar
favorable a continuar afavorint la participació ciutadana durant totes les obres i per
concretar els usos que encara no estan definits. Davant d'això, es va acordar ajornar
la votació de la proposta per intentar arribar a un text consensuat per tots els grups
polítics.
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