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Tot i el debat entre govern i oposició, l'unanimitat en els vots va
caracteritzar la sessió plenària d'ahir

Dimecres 23 de febrer de 2005
El ple ordinari de l'Ajuntament celebrat ahir al vespre es va caracteritzar per un vot
unànime de totes les forces polítiques (CIU, PSC, ERC i ICV-EUiA) en la gran
majoria de les qüestions tractades. Va excusar la seva absència la regidora del PP,
Sandra Roig. D'una banda, i atès que el municipi ja supera els 20.000 habitants, es
va aprovar sol·licitar un conveni a la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels
serveis socials d'atenció primària al municipi. "Que Castellar es converteixi en
una Àrea Bàsica de Serveis Socials és una qüestió de la qual ens hem de
felicitar tots", va manifestar el regidor socialista, Jordi Carcolé, "tot i el seu
retard", va afegir. "Aquest conveni no es pot sol·licitar fins que el municipi
arriba als 20.000 habitants i per això, ho fem ara", va contestar el regidor d'ERC,
Jordi Permanyer. L'alcaldessa, Montse Gatell, va afegir que "de moment només
sol·licitem el conveni, així que és tot just l'inici d'un procés". També per
unanimitat es va aprovar la modificació de l'ordenança municipal del taxi que, com
a principal novetat, "preveu que les llicències es donin amb un caràcter
indefinit", va explicar la regidora de l'Àrea de Territori, Gemma Perich. Tot i votar
a favor, el regidor del PSC, Pepe Gonzàlez, va exposar que "no tenim clar com
una llicència concedida com a temporal es pot convertir automàticament en
indefinida". Una pregunta que, la regidora de Territori va contestar al·legant que
"és una qüestió que dictamina la llei i, com que és de rang superior que una
ordenança, s'aplicarà sense variacions". Totes les forces polítiques també van
votar a favor de les bases que han de regir el concurs per adjudicar una llicència de
taxi adaptat, la primera que hi haurà a Castellar. L'ordenança per a la Incorporació
de l'Energia Solar Tèrmica a l'Edificació va ser un altre dels punts aprovats al ple.
Es tracta d'una nova normativa que obliga a les noves construccions, així com en
situacions de reforma o canvis d'ús, a instal·lar plaques solars tèrmiques per a
l'escalfament de l'aigua. Un text que va comptar amb el suport del PSC, tot i que va
argumentar que "es tracta d'un text confús i reiteratiu, amb una escassa revisió
jurídica", va manifestar el regidor socialista, Pepe Gonzàlez. En aquest sentit,
l'alcaldessa va contestar que "és un text complex, com totes les ordenances, però
s'ha elaborat amb moltes aportacions i revisions jurídiques". Una afirmació que
va compartir el regidor d'ICV-EUiA, Xavier Garcia, qui va animar a l'equip de
govern a "plantejar la divulgació d'aquesta ordenança fent-la més fàcil perquè
tothom la pugui entendre". Per la seva banda, el regidor d'ERC, Jordi Permanyer,
va manifestar que aquesta proposta d'ordenança "és un pas important", i va afegir
que "no crec que hi hagi gaire ajuntaments que hagin estat tant valents
d'obligar a instal·lar plaques solars tèrmiques en les noves edificacions". Força
debat va generar, entre oposició i equip de govern, l'aprovació del text refós del Pla
General, un document que s'ha elaborat per complir amb una llei aprovada
recentment, que obliga a aglutinar tota la normativa referent al Pla General des de
1999, així com totes les modificacions que s'hagin aprovat des de llavors. Un text
que s'haurà de presentar a la Generalitat i que, tot i que no és obligatori, el consistori
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acompanyarà amb uns plànols de suport. És precisament al voltant d'aquests plànols
on es va crear el debat. "Donem conformitat al text perquè és només un recull de
documents que ja havíem aprovat abans. No estem d'acord, però, amb els
plànols, perquè n'hi ha de nous, de projectes encara no aprovats, els quals no
veiem bé", va explicar la regidora socialista, Rosa Massot. Una posició que també
va compartir el regidor d'ICV-EUiA. La regidora de l'Àrea de Territori, Gemma
Perich, va contestar que "l'únic que té validesa és la normativa i, per tant, el text
refós que presentem. En cap cas els plànols són vinculats, sinó que només fan
de suport". Tot i les explicacions de l'equip de govern, el Grup Municipal
Socialista va demanar, reiteradament, la retirada d'aquests plànols, així que es va
procedir a la votació per separat. En aquest sentit, el text refós i l'autorització perquè
sigui publicat es va aprovar amb el suport de CIU, ERC i PSC, mentre que el Grup
Socialista va votar en contra de la refosa de plànols que acompanyen el text articulat
del Pla General. El regidor d'ICV-EUiA va votar en contra en els tres punts, és a dir,
del text refós, de la seva publicació i dels plànols que l'acompanyen. Finalment, es
van aprovar, també per unanimitat, dues propostes presentades pel Grup Municipal
Socialista. D'una banda, i en relació a la propera construcció d'una escola bressol
pública al municipi, el PSC va presentar una proposta de resolució en què es
reclama a l'Ajuntament l'inici urgent dels tràmits per a la inversió de la Generalitat
al municipi, així com que el consistori faci la previsió de pressupost i cedeixi els
terrenys per a la construcció de l'equipament en el termini de temps més curt
possible. De l'altra, es va aprovar la creació d'una comissió de seguiment de les
obres de la plaça Major, que permeti continuar amb el procés de participació
ciutadana ja engegat des de l'inici del projecte.
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