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L'equip de govern explica als ciutadans quin és el pressupost del
2005 i a quins projectes es destinarà

Divendres 25 de febrer de 2005
L'equip de govern (CIU i ERC) va presentar ahir, davant d'una cinquantena de
persones a la Sala de Petit Format de l'Ateneu, el pressupost i les inversions
previstes pel 2005. Alhora, va aprofitar per fer balanç de l'estat d'execució del Pla
d'Acció Municipal 2004-07, redactat conjuntament per les dues formacions. Els
encarregats d'explicar les prioritats i els projectes a desenvolupar al 2005 van ser
l'alcaldessa i coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones, Montse Gatell; la
regidora de l'Àrea de Territori, Gemma Perich, i el regidor de l'Àrea Econòmica,
Jordi Permanyer. El pressupost de l'Ajuntament per aquest any és de 27.511.850
euros, un 13,82% més que al 2004, i està marcat pels criteris d'estalvi i contenció de
la despesa. Les prioritats d'aquest pressupost són la via pública, els serveis a les
persones i l'atenció al ciutadà i la societat del coneixement. En aquest sentit,
s'incrementarà en un 39,18% la despesa destinada a la via pública, que pujarà a l'1,6
milions d'euros. Principalment s'incidirà en la neteja viària i la recollida
d'escombraries, perquè "moltes persones s'han adreçat a nosaltres per reclamar
més netedat als carrers i places i, a més, el creixement de la població fa que
calgui incrementar el nombre de contenidors i zones de recollida", va explicar
l'alcaldessa, Montse Gatell. Als Serveis a les Persones s'hi destinaran 5,1 milions
d'euros, un 32% més que al 2004. Com a línies prioritàries destaquen els projectes
d'infància, adolescència i joventut i la seguretat ciutadana, que veu incrementada la
seva dotació en un 37,45%. Finalment, es destinaran 225.000 euros a la millora del
servei d'atenció al ciutadà, la modernització de l'Ajuntament i l'impuls de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). L'alcaldessa i els dos regidors
van parlar, també, dels projectes més destacats de les seves àrees. En aquest sentit, i
pel què fa als Serveis a les Persones, Montse Gatell va avançar, entre molts altres
aspectes, que el proper 4 de juny se celebrarà la Segona Jornada de Pluràlia i que el
3 d'abril s'inaugurarà el piano-bar de Cal Calissó i que també al mes d'abril Castellar
organitzarà el segon Congrés d'Història Local. Pel què fa a l'Àrea Econòmica, el seu
regidor, Jordi Permanyer, va parlar de l'ampliació del centre de serveis, l'impuls del
comerç local, dels cursos de formació professional i del reforç als nous emprenedors
amb l'inici del programa Equal 2. "Es tracta d'un programa molt ambiciós, que
pretén orientar la formació cap a la millora de la competitivitat de les persones
en actiu. Fins ara, només havíem fet cursos per aturats, que se seguiran fent",
va explicar el regidor. Permanyer també va parlar les noves modalitats de pagament
d'impostos i taxes posades en marxa aquest any, així com diverses bonificacions per
famílies nombroses i per qüestions ambientals. Finalment, la regidora de l'Àrea de
Territori, Gemma Perich, va destacar la revisió de l'estat actual del Pla General, que
data del 1999. "La intenció és revisar el pla actual per conèixer les mancances i
aspectes que caldria modificar. Una de les parts més importants és la referent a
l'habitatge públic", va explicar Perich. La regidora també va parlar de les accions
engegades per millorar la mobilitat tant externa com interna del municipi, el
subminsitrament dels serveis i l'agenda 21, amb la construcció d'un camí que
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separarà el torrent de Colobrers del polígon industrial i la continuació de les franges
de protecció de les urbanitzacions per a la prevenció d'incendis. Pel què fa a les
inversions, que suposen un 37,32% del pressupost i s'eleven a 10.268.450 euros, es
va destacar el projecte d'ampliació i remodelació de la plaça Major; l'Espai Tolrà,
amb la redacció d'un estudi de viabilitat de les sales de cinema i l'hotel, el nou
pavelló municipal del carrer Sant Feliu; el Tanatori, i el Casino del Racó.
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