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S'aproven per unanimitat les ordenances fiscals pel 2007

Dimecres 8 de novembre de 2006
El ple va aprovar per unanimitat les ordenances fiscals pel 2007 que s'apujaran de
mitjana un 2,9%, un percentatge igual a l'increment de l'Índex de Preus al Consum
(IPC) interanual de setembre de 2005 a setembre de 2006. L'alcaldessa de Castellar
del Vallès, Montse Gatell (CiU), va voler agrair "el treball de tots els grups
municipals en el marc de la comissió que es reuneix en repetides ocasions". El
regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer (ERC), va explicar que les
ordenances fiscals del 2007 mantenen majoritàriament les bonificacions destinades
a persones, comerços i empreses amb temes socials i ambientals. Permanyer va
destacar que es consoliden les diferents modalitats de pagament dels tributs, entre
les quals hi ha la possibilitat de pagament avançat al primer trimestre de l'any amb
un descompte del 3% o optar pel fraccionament en 11 mensualitats. Aquestes
facilitats de pagament "no la fan massa ajuntaments i és una fórmula que cada
vegada té més èxit", va indicar Permanyer. El regidor de l'Àrea Econòmica va
afegir que l'Ajuntament ha dotat de més personal el departament de Rendes i ha fet
una inversió tecnològica de 70.000 euros que ha de possibilitar una millora de la
gestió tributària. Permanyer va apuntar que de cara a pròxims exercicis es preveu
crear la carpeta ciutadana a Internet per poder fer tràmits com consulta de dades de
rebuts, de calendari fiscal i la possibilitat de fer pagaments on line. Per part del PSC
va intervenir Jordi Carcolé que va recomanar "utilitzar el pagament de les taxes
per fer una tasca de sensibilització sobre el consum de l'aigua o com de costós
és el procés de la gestió i minimització de residus". Un dels punts del ple que va
generar més debat va ser tres modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació
destinades a la reserva de sòl per equipaments educatius i sanitaris. Amb la
modificació d'ahir, els tres terrenys que estaven qualificats de zona verda o no
urbanitzable passaran a ser qualificats per a equipaments. Un dels solars està al
costat de l'Escola Municipal de Música Torre Balada, entre la carretera de
Sentmenat i els carrers del Racó i Caldes. Aquest terreny es cedirà al Departament
de Salut perquè hi construeixi el segon CAP de la vila. Els altres dos són per
equipaments educatius i estan situats al costat de l'escola Sant Esteve i l'altra a la
ronda Llevant llindant amb el pla parcial d'ampliació dels Fruiters. La regidora
socialista Rosa Massot va avançar que el seu grup s'abstindria en aquest punt perquè
"no es tractava d'un tràmit innocent, perquè s'està triant quin tipus
d'assistència volem i quin model d'ensenyament triem". Massot va afegir que
haurien d'haver decidit les prioritats "tots els grups municipals en una comissió".
En nom de l'equip de govern va prendre la paraula el portaveu d'ERC, que va
respondre a la regidora socialista que "la decisió de construir al casc antic de
Castellar la va prendre l'equip de govern, format per CiU i ERC, i juntament
amb el Departament de Salut, que d'altra banda ja tenia pressupostada
l'ampliació del CAP de l'Eixample cap al 2009". El portaveu d'ICV-EUiA,
Xavier García, va dir que les modificacions "no han estat gens consensuades" i va
proposar la realització d'un estudi per valorar la possibilitat de situar el centre
d'assistència primària als baixos dels edificis que s'han de construir a la plaça Major.
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Respecte als terrenys de la ronda Llevant per a equipaments educatius, García va
indicar que "s'imposaven aquests terrenys". L'alcaldessa de Castellar del Vallès li
va replicar que la proposta de la modificació dels terrenys "s'ha portat a debat".
La modificació va ser aprovada amb els 10 vots a favor de CiU i ERC, cinc
abstencions del PSC i el vot en contra del regidor d'ICV-EUiA. Durant el ple es va
aprovar el projecte de reparcel·lació del polígon II de Can Bages redactat a instància
de la Junta de Compensació del polígon. Segons aquest projecte, l'Ajuntament rebrà
en concepte d'aprofitament mig una finca de 4.000 m2 i una altra de 5.000m2.
També es va aprovar l'alienació pública d'aquests solars. El regidor del PSC Pepe
González va justificar el vot negatiu del seu grup argumentant que "no estem
d'acord que s'inclogui l'alienació" i que "no s'entenen tantes presses".
L'alcaldessa de Castellar del Vallès li va contestar que "les coses es desencallen
molt ràpides, però en realitat això ve després de dos anys de gestió". El punt va
ser aprovat pels deus vots de l'equip de govern (CiU i ERC) i els sis vots en contra
de l'oposició, amb el PP i ICV-EUiA. El grup socialista va plantejar dues propostes,
una relativa a la reordenació del trànsit al carrer de Sant Iscle a través de la plaça
Mestre Gelonch i una altra relativa a l'arranjament del camí de Busquets. Les dues
propostes van ser desestimades per l'equip de govern a l'entendre que ja s'estan fent
actuacions al carrer de Sant Iscle i que pròximament s'arreglarà de forma
provisional el camí de Busquets. Al ple també es va aprovar per unanimitat la
proposta de demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que la
prolongació de la Rona Oest de Sabadell inclogui el tram entre la carretera de
Matadepera BV-1248 i la B-124 que enllaça amb Castellar. També es va aprovar la
constitució de la Junta Local de Seguretat amb la incorporació del cos dels Mossos
d'Esquadra i es va fer una declaració patrimonial del solar que ha d'acollir el futur
aparcament de camions del polígon Pla de la Bruguera. A més, es va aprovar la
creació d'una comissió de delimitació del terme amb Terrassa. Al ple no hi va ser
present la portaveu del PP, Sandra Roig.
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