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Actualitat

El primer Ple de 2007 adjudica el concurs per a la gestió de la
depuradora de Castellar

Dimecres 31 de gener de 2007
L'empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (Sorea) és
l'adjudicatària de la concessió de la gestió de l'estació depuradora d'aigües residuals
situada a la plana del Castell, segons es va aprovar al ple municipal ordinari celebrat
ahir al vespre a Ca l'Alberola amb els 10 vots a favor de l'equip de Govern (CiU i
ERC) i les 4 abstencions del PSC. La mateixa empresa feia la gestió fins ara, però el
mes de desembre es va aprovar un nou plec de clàusules perquè el contracte amb
Sorea va finalitzar. La regidora de l'Àrea de Territori, Gemma Perich (CiU), va
explicar que el sistema de sanejament inclou, a més de la depuradora, el col·lector i
el manteniment de les estacions de bombejament del Molí d'en Busquets i de la
denominada Oest. Perich va apuntar que "l'objectiu és que la depuradora sigui un
element més dins de l'àmbit d'un sistema integral de gestió de l'aigua", que
englobi tots els processos des de la seva distribució, com a aigua potable destinada
al consum humà, a la seva depuració, com a aigües residuals que s'aboquen a una
conca fluvial. El grup municipal socialista es va abstenir en la votació perquè "les
conclusions de l'informe tècnic ens generen dubtes", com va manifestar el
regidor Pepe González, que a més va afegir que "s'ha optat per l'opció més cara i
la que ja es preveia que guanyaria". Perich va replicar que l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) ha estat seguint tot el procés, i que "s'ha tingut molt en compte el
fet que Sorea és l'empresa que disposa de més personal i de més disponibilitat".
El ple també va aprovar, per unanimitat en votació secreta, la designació de Míriam
Valldeperes com a Jutgessa de Pau titular del municipi. L'alcaldessa, Montse Gatell
(CiU), la regidora Rosa Massot (PSC) i el regidor d'ERC Jordi Permanyer van
coincidir a l'hora de felicitar la nova jutgessa i de fer un reconeixement a la "tasca,
dedicació i voluntat" d'Antoni Parcerisa, Jutge de Pau de la vila durant 29 anys. Un
altre dels punts de l'ordre del dia del ple ordinari va ser l'aprovació de les tarifes del
servei d'autotaxi per a l'any 2007 a Castellar. Perich va explicar que hi haurà dos
tipus de tarifes, "les nocturnes, de dissabtes i festius i les dels dies laborables".
La proposta va ser aprovada per unanimitat. Per unanimitat amb els vots a favor dels
14 regidors presents al ple es va aprovar també, inicialment, el reglament de
l'activitat de foment i les bases generals reguladores de la concessió de subvencions,
així com l'exposició pública de l'expedient durant un període de 30 dies. El ple
ordinari recollia a més tres propostes presentades pel grup municipal socialista. La
primera d'elles, referida a la necessitat d'arranjament del pont que connecta el casc
antic del municipi amb la urbanització de l'Airesol i els trams del torrent malmesos
per les crescudes d'aigua i la grava del paviment del dipòsit que s'està construint al
Sot d'en Goleres. Ignasi Giménez (PSC) va apuntar que el seu grup municipal
presentava aquesta proposta "a instància dels veïns de la zona". El regidor de
Parcs i Jardins, Francesc Deu (ERC), va explicar que "ja està previst
l'arranjament d'aquesta zona, que està a punt de començar-se a fer". Pel que fa
al problema ocasionat per la grava del dipòsit del Sot d'en Goleres, la regidora de
Territori va manifestar que "s'està elaborant un projecte de pavimentació amb
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cimentació del torrent fins al camí de Canyelles". La proposta es va desestimar,
amb els 10 vots en contra de l'equip de govern (CiU i ERC) i els 4 vots a favor dels
regidors socialistes. La segona proposta presentada pel PSC feia referència a les
"molèsties i inconvenients que pateixen els veïns de la benzinera BP per
l'incompliment de les ordenances que fa la benzinera", com va explicar Ignasi
Giménez. El PSC proposava, d'una banda, que es fes un requeriment a l'empresa
propietària de la benzinera perquè vetlli pel compliment de les ordenances
municipals i, de l'altra, que es posin les mesures, recursos i dispositius necessaris
per garantir el descans dels veïns de la zona. Perich va apuntar que "l'Ajuntament
ja ha fet diversos requeriments tant a la benzinera com al forn que hi ha a la
zona, i amb l'últim d'ells s'han presentat diverses mesures correctores".
Finalment, la proposta va rebre els 10 vots en contra dels regidors de CiU i ERC i
els 4 vots a favor del grup socialista. El ple debat sobre les proporcions del futur
edifici cultural L'última de les propostes socialistes presentades al Ple tenia un
doble objectiu. Per una banda, aturar la construcció del nou edifici cultural de la
plaça Major i iniciar un procés de revisió del projecte per tal de redimensionar les
proporcions i els volums de l'edifici, de manera que es disminueixi el seu impacte
visual. Per altra banda, que s'exposi públicament el projecte definitiu de la plaça
Major, incorporant les modificacions introduïdes. En aquest sentit, Giménez va dir
que "encara som a temps de corregir les dimensions, que són absolutament
desproporcionades", i va afegir que "volem introduir aquestes modificacions
per tal de millorar el projecte". A més, el regidor socialista va criticar el fet que
"encara no s'han definit els usos de l'edifici pantalla". El regidor de l'Àrea
Econòmica, Jordi Permanyer (ERC), va dir que "el nostre grup entén que no s'ha
d'aturar la construcció de l'edifici pantalla", i va acceptar que "potser sí que
hem d'assumir que hi ha hagut poca informació sobre el projecte". A més, va
criticar la recollida de signatures en contra de l'edifici pantalla "que està fent el
Partit Socialista, perquè ens preocupa la utilització política que se'n fa, no la
recollida de signatures com a tal". Gatell va matisar que "la informació pública
sobre el projecte de la plaça Major s'ha facilitat puntualment a mida que s'han
anat executant els diferents projectes". L'alcaldessa va dir que "les dimensions
de l'edifici cultural van ser aprovades per tots els grups municipals, i nosaltres
votarem en contra de la proposta perquè no creiem que aquest edifici sigui un
error". Per la seva banda, Deu va manifestar que "pel que fa a l'impacte visual de
l'edifici, cal tenir en compte que perdrem unes vistes, però en guanyarem unes
altres, de més espectaculars". Giménez va demanar que es convoqui la comissió
de seguiment de les obres de la plaça Major, una convocatòria que "ja està feta per
al proper mes de febrer", com va contestar Gatell. Finalment, la proposta va rebre
els 10 vots en contra de CiU i ERC i els 4 vots a favor del PSC. Celebració d'un
ple extraordinari Abans d'iniciar-se la sessió ordinària del ple municipal, va tenir
lloc un ple extraordinari sol·licitat pel grup municipal socialista, amb un únic punt
de l'ordre del dia que es dividia en tres peticions que es van votar per separat i que
va detallar el regidor Pepe González. "primer, que es faci una sol·licitud
d'informe a la Junta Consultiva de la Generalitat; segon, que no es faci servir
més la fórmula del preu mitjà als concursos públics; tercer, que es constitueixi
un grup de treball per estudiar els sistemes de valoració dels concursos
públics". La primera de les sol·licituds va rebre els 10 vots en contra de CiU i ERC
i els 4 vots a favor del PSC. Els dos partits que es troben a l'equip de govern van
coincidir en el fet que "està fora de lloc demanar aquest informe, perquè el
procés està tancat". La segona de les sol·licituds va rebre el mateix resultat que la
primera, mentre que la tercera es va aprovar per unanimitat. CiU i ERC van
coincidir en què "ha de ser el grup de treball que es creï qui decideixi els criteris
sobre qualsevol tipus de contractació". L'alcaldessa va excusar les absències al
ple de la regidora del PP, Sandra Roig, del regidor d'ICV-EUiA, Xavier Garcia, i del



regidor del PSC Jordi Carcolé.
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