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Les obres de la plaça Major tornen a centrar el debat del Ple

Dimecres 29 de novembre de 2006
La resolució del recurs de reposició a les adjudicacions d'obres de la plaça Major,
presentat pel grup municipal socialista, va ser el punt de l'ordre del dia més debatut
del Ple celebrat ahir al vespre. La regidora de Territori, Gemma Perich (CiU), va
comunicar la intenció de l'equip de govern de procedir a la "desestimació del
recurs interposat pel PSC a l'acord del Ple de 26 de setembre", que pretenia
impugnar per via administrativa l'adjudicació de les obres d'acabament del mercat-
aparcament i de la primera fase d'urbanització de la plaça Major. Perich va
argumentar que les bases de l'adjudicació d'aquestes obres, aprovades durant el ple
del 18 de juliol, es poden mantenir, "ja que la revisió proposada pel PSC no
altera el resultat de les adjudicacions". Per la seva banda, Jordi Carcolé (PSC) va
apuntar que "a l'informe de secretaria i intervenció que ha presentat l'equip de
govern es desvirtua el nostre discurs, perquè es diuen coses que nosaltres no
hem dit". Jordi Permanyer (ERC), regidor de l'àrea Econòmica, va replicar a
Carcolé que "en el seu moment, les bases del concurs van estar exposades al
públic, i no es va fer cap impugnació". Permanyer va afegir que "el que s'ha fet
és optar per una modalitat de concurs que s'entenia que ha funcionat
correctament en altres ocasions". El regidor socialista va aclarir que "nosaltres
no volíem canviar el concurs, sinó la fórmula emprada". En aquest sentit,
Carcolé va anunciar que el PSC sol·licitarà la celebració d'un ple extraordinari "per
debatre els criteris d'adjudicació dels concursos públics". Els socialistes, segons
va anunciar Carcolé, també formularan la petició de demanar a la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa un informe sobre els dos concursos de la plaça
Major. Per la seva banda, el regidor Xavier Garcia (ICV-EUiA) va voler "fer notar
que el model de gestió de l'equip de govern ens porta a aquest debat".
L'alcaldessa, Montse Gatell (CiU) va finalitzar el debat dient que "han quedat
clares les posicions de tots els grups", i va donar pas a la votació, que es va
resoldre amb els 5 vots en contra de la desestimació del recurs (PSC i ICV-EUiA) i
els 10 vots a favor de l'equip de govern (CiU i ERC). Durant el Ple, es van aprovar
per unanimitat 4 punts de l'ordre del dia. El primer, l'auditoria de gènere que s'ha
realitzat al municipi amb l'objectiu de diagnosticar la realitat municipal des d'una
perspectiva de gènere. Aquest punt també preveu la sol·licitud a la Diputació de
Barcelona de la seva cooperació al municipi per a l'elaboració del Pla d'Igualtat, la
segona acció del projecte. Com va explicar l'alcaldessa, "el més important és el
compromís i la voluntat política de l'Ajuntament perquè el Pla es desenvolupi
en els terminis establerts i sigui el punt de partida per a la seva aplicació".
També per unanimitat es va aprovar l'informe desfavorable a la proposta de tarifes
presentada per l'empresa Aigües Matadepera, S.A., pel subministrament d'aigua
potable a Can Font i Ca n'Avellaneda. Gatell va apuntar que "no queda prou
justificat l'increment de preus proposat per l'empresa". La regidora Rosa
Massot (PSC) va afegir que "els preus que proposa Aigües Matadepera, S.A.
suposen un greuge comparatiu amb els de la resta de la població". D'altra
banda, tots els grups municipals presents al Ple van aprovar la suspensió temporal
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de l'atorgament de llicències d'obres a la urbanització del Balcó de Sant Llorenç. La
mesura, que tindrà una durada d'un any, "es pren amb l'objectiu de poder
estudiar i formular una nova ordenació urbanística en l'àmbit de la
urbanització", va manifestar Montse Gatell. Restaran exemptes de suspensió les
obres de reforma i rehabilitació. L'alcaldessa va dir que "les modificacions
puntuals que s'hauran de fer al Pla General seran d'aplicació a totes les
urbanitzacions". Ignasi Giménez, regidor del PSC, va manifestar que "creiem que
aquesta revisió tindrà efectes positius". El grup municipal socialista va presentar
una proposta relacionada precisament amb la urbanització El Balcó. La proposta
versa sobre "temes de via pública, de seguretat i de relacions amb empreses de
subministraments, com ara la de telefonia", va detallar Giménez. La proposta
havia estat consensuada per tots els grups polítics, però tot i així Montse Gatell va
apuntar que algunes de les tasques pendents a El Balcó "ja s'han iniciat, altres
estan a punt de fer-ho, i altres ja s'han realitzat". Finalment, l'últim dels punts
aprovats per unanimitat va ser l'aprovació del text refós del Pla Especial de la Casa
Blai Blanquer (carretera de Sentmenat, 110), que recull totes les al·legacions que
s'hi ha realitzat. Un altre dels punts aprovats al Ple va ser la convocatòria del
concurs per a la gestió i manteniment del sistema de sanejament d'aigües residuals,
donat que l'actual contracte d'aquest servei ha arribat al compliment del seu termini.
En aquesta ocasió, la proposta va comptar amb 4 abstencions del grup socialista, i
els vots 11 a favor de l'equip de govern (CiU i ERC) i del regidor d'ICV-EUiA.
Abans de donar inici al Ple, l'alcaldessa va excusar la presència a l'acte del regidor
socialista Pepe González i de la regidora del Partit Popular Sandra Roig.
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