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Actualitat

El ple aprova l'adjudicació de les obres d'urbanització de la plaça
Major i les d'acabats interiors del nou mercat

Dimecres 27 de setembre de 2006
El ple municipal va aprovar ahir al vespre les adjudicacions de les obres de la
primera fase d'urbanització de la plaça Major i dels acabats interiors del nou mercat.
Amb els 10 vots a favor de l'equip de govern (CiU i ERC) i les 5 abstencions del
PSC va tenir lloc anteriorment l'aprovació definitiva d'ambdós projectes. La
regidora de Territori, Gemma Perich (CiU) va explicar que el primer concurs s'ha
adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) integrada per Tiferca i Servial
Obres i Serveis, que portarà a terme el projecte per un preu de 2,32 milions d'euros,
una quantitat 100.000 euros inferior al preu de sortida del concurs. Pel que fa a les
obres d'acabats interiors d'arquitectura del mercat i aparcament i les instal·lacions
del mercat, aparcament i accés a l'edifici cultural, han estat adjudicades a la UTE
composta per Servial Obres i Serveis, Tiferca i Airat, per un preu de 4,28 milions
d'euros, més de 135.000 euros menys que el preu de licitació. El regidor socialista
Jordi Carcolé va demanar la retirada del ple d'aquest punt de l'ordre del dia,
argumentant que "el sistema emprat per adjudicar aquestes obres ha resultat
pervers pels interessos dels contribuents". Carcolé va afegir que "si s'hagués fet
una valoració per trams hauria guanyat l'oferta amb una millor relació
qualitat-preu, i s'hauria pogut obtenir el doble de descompte". Segons va dir el
regidor socialista, amb el criteri emprat "guanyava una oferta o una altra en
funció del nombre d'ofertes presentades". Jordi Permanyer (ERC), regidor de
l'Àrea Econòmica, va dir que el més important a tenir en compte és que
"l'Ajuntament s'estalvia, amb aquestes adjudicacions, un total de 235.000
euros, i a més es rebaixa el termini d'acabament de les obres de 18 a 10 mesos".
Permanyer va afirmar també que "les bases tenen criteris clars i contrastats". Per
la seva banda, la regidora de Territori va respondre a Carcolé dient que "quan el
departament tècnic elabora unes bases ho fa pensant en què pot ser més
beneficiós pel municipi i per a l'Ajuntament, buscant la qualitat i sense saber
quines ofertes es presentaran". Abans de procedir a la votació d'aquest punt de
l'ordre del dia, que va comptar amb els 10 vots a favor de CiU i ERC i els 5 vots en
contra del PSC, l'alcaldessa, Montse Gatell (CiU) va posar punt i final al debat dient
que "respecte a aquest punt, entre l'equip de govern i la oposició no hi ha res
més que el desacord en el model triat". Gatell va manifestar que "no hi ha una
base prou sòlida per retirar aquest punt de l'ordre del dia, perquè no hi ha cap
il·legalitat, ni tan sols formal". El ple celebrat ahir a Ca l'Alberola també va
aprovar, amb el mateix resultat a la votació, la modificació pressupostària número
6/2006, per un import de 1.578.070 euros. El regidor Jordi Permanyer (ERC) va
donar el detall d'aquesta quantitat, corresponent a suplement de crèdit per majors
ingressos, generació de crèdit per aportacions no tributàries d'altres entitats, venda
de béns, baixa de partides de despesa i transferència entre partides. Pepe González
(PSC) va dir que "hi ha modificacions poc comprensibles", i va acusar l'equip de
govern de "no ser capaç de mantenir l'Ajuntament amb els ingressos del
pressupost ordinari". Permanyer va respondre que "el que s'incrementa és per
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fer coses que no estaven previstes inicialment". CiU, ERC i PSC van aprovar per
unanimitat els comptes generals de l'exercici 2005, un altre dels punts de l'ordre del
dia. També per unanimitat el ple va aprovar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
d'acord amb la diagnosi que es va presentar el mes de maig i de la qual s'han extret
uns objectius i uns eixos estratègics a treballar des de tots els àmbits. La regidora
d'Ensenyament, Mireia Casamada (CiU), va apuntar que "el procés es completarà
amb un grup impulsor del PEC que formaran diferents agents ciutadans i del
qual es farà un seguiment des del consistori". Davant la consulta de la regidora
socialista Antònia Pérez referent a la manera com l'equip de govern farà partícep a
la resta del consistori dels avenços del PEC, l'alcaldessa, Montse Gatell, va
manifestar la intenció que "tots els membres del consistori en rebin informació
puntual i periòdica". La ratificació del conveni en matèria de Serveis Socials i
Benestar i Família, signat divendres passat entre l'Ajuntament de Castellar i la
Generalitat de Catalunya també es va aprovar per unanimitat. Aquest conveni
suposa que el municipi de Castellar del Vallès rebrà 169.225 euros de la Generalitat
per finançar serveis socials, "una quantitat que gairebé dobla la que rebíem fins
ara del Consell Comarcal", va apuntar Gatell. El regidor Ignasi Giménez (PSC),
va dir que "aquest conveni significa un increment de recursos per a l'àmbit de
serveis socials, i hem de congratular-nos per aquesta bona notícia". Un altre
punt de l'ordre del dia era l'aprovació de les festes locals per a l'any 2007, el dilluns
19 de març, festivitat de Sant Josep, i el dilluns 10 de setembre, coincidint amb al
Festa Major. Aquest punt es va aprovar per unanimitat. Al ple no hi van assistir el
regidor d'ICV-EUiA, Xavier Garcia, ni la regidora del PP, Sandra Roig.
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