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Actualitat

L'Ajuntament de Castellar aprova una declaració de suport al
municipi de Berga pels fets ocorreguts el cap de setmana

Dimecres 1 de juny de 2005
El Ple de l'Ajuntament es va iniciar ahir amb la lectura d'una declaració
institucional, consensuada per tots els grups municipals, de suport i solidaritat amb
el municipi de Berga pels fets ocorreguts aquest cap de setmana. La nota, en què
s'expressa el condol a la família i amics del jove mort, es farà arribar al consistori de
la capital del Berguedà. Ja en temes de ple, l'aprovació del text refós del Pla de
Millora Urbana de Can Barba, així com l'aprovació d'un conveni signat amb la
propietat d'aquest petit polígon industrial del S. XIX, va ser la qüestió que més
debat va generar. "No podem perdre l'oportunitat de donar-nos un any de
marge per estudiar les millors possibilitats per la part superior d'aquest
polígon", va manifestar la regidora de l'Àrea de Territori, Gemma Perich. Aquest
anàlisi es farà, va dir, "a través d'un procés participat obert a tota la ciutadania,
coincidint amb l'inici del PAUM, aquesta revisió parcial del Pla General que se
centrarà, bàsicament, en estudiar les necessitats d'habitatge públic a Castellar"
, va afegir Perich. La regidora del PSC, Rosa Massot, va manifestar la rotunda
oposició del grup socialista a la possibilitat que es facin vivendes en aquesta zona.
"Les vivendes han d'estar més a prop del centre. En aquesta zona no hi ha
voreres i l'accés al nucli urbà és difícil", va dir Massot. També contrari a la
possible construcció d'habitatges en aquesta zona es va mostrar el regidor d'ICV-
EUiA, Xavier Garcia, que també va incidir en la "necessitat de solucionar l'accés
de camions al polígon, així com dels veïns de la zona al centre del poble". El
regidor d'ERC, Jordi Permanyer, va contestar que "ningú ha de donar per
pressuposat que s'hi faran habitatges", i l'alcaldessa, Montse Gatell, va afegir que
"en aquesta zona hi haurà el que porti un millor benefici pel municipi, i es
decidirà a través del PAUM". A petició del PSC, es va votar per separat el text
refós -que va comptar amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte
ICV-EUiA, que hi va votar en contra- i el conveni amb la propietat, que va comptar
amb el suport de l'equip de govern i PP i els vots en contra del PSC i ICV-EUiA.
Per unanimitat es va aprovar la modificació dels estatuts del Consorci de Residus,
donada la incorporació de l'Agència Catalana de Residus i dos municipis més de la
comarca. També ahir es va aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Local i
Comarcal de Comunicació, un ens constituït a finals de 1998, del qual l'Ajuntament
de Castellar n'és membre al costat d'altres consistoris, diputacions i consells
comarcals de Catalunya. "Si l'Ajuntament vol impulsar projectes de
comunicació ho hauria de fer de forma consorciada amb la Diputació de
Barcelona i no amb les altres a través d'aquest Consorci", va dir el regidor del
PSC, Ignasi Gimènez. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CIU, ERC
i PP i els vots en contra del PSC i ICV-EUiA. Al ple també es va aprovar una
modificació pressupostària, la tercera d'aquest 2005, per un total d'1.436.294,92
euros, amb les abstencions de PSC i ICV-EUiA i els vots a favor de CIU, ERC i PP.
Aquesta modificació incorpora, bàsicament, el capital que aporta la concessionària
del servei d'aigües, Sorea, destinat a la construcció d'un nou dipòsit, de 4.000 m3, i
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una aportació econòmica de la Generalitat per al pagament del personal tècnic
bibliotecari que treballa a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. I és que, també per
ple, es va aprovar per unanimitat un conveni amb la Generalitat perquè el personal
bibliotecari que depèn del govern català passi a ser personal de l'Ajuntament. També
per unanimitat es va aprovar la modificació del conveni eaCAT pel registre
telemàtic i també amb l'acord de tots els grups municipals es va donar el vist-i-plau,
de forma definitiva, a l'ordenança de circulació vial. Un text que incorpora una
esmena del Servei Català del Trànsit que notifica al consistori que les bonificacions
en el pagament de multes no poden superar el 30% i, per tant, no poden ser del 40%,
tal com havia previst el consistori en alguns casos. El consistori també va acordar
per unanimitat l'adhesió al Parc Agrícola del Vallès i es va aprovar la reparcel·lació
d'una zona a l'Airesol A-B, que es dividirà en 20 parcel·les independents, amb els
vots a favor de l'equip de govern i PP i les abstencions del PSC i ICV-EUiA. El Ple
també va aprovar un aval de l'Ajuntament a l'Obra Social Benèfica per un préstec de
300.000 euros per finalitzar les obres de la Unitat d'Alzheimer. Finalment es van
presentar tres propostes. Una, acordada per tots els grups municipals, feia referència
al compromís d'impulsar la tasca de recuperar la memòria històrica, coincidint amb
el 60è aniversari de la fi de la 2a Guerra Mundial i l'alliberament dels camps de
concentració nazi. En aquesta proposta s'acorda la retirada de qualsevol símbol
d'ideologia feixista al municipi. Per unanimitat es va aprovar una proposta del PSC
per tal que l'Ajuntament de Castellar s'adhereixi, a través de la Diputació de
Barcelona, al Programa de Teleassistència Mòbil que impulsa la Federació de
Municipis i la Secretaria d'Estat de Serveis Socials. "No té cap cost per
l'Ajuntament i permet donar la resposta adequada en cada situació", va
manifestar el regidor socialista, Jordi Carcolé. La regidora del PP, Sandra Roig, que
es reincorporava ahir al ple després d'uns mesos d'absència, va manifestar el seu
suport a la iniciativa ja que, va dir, "és una manera de començar per acabar amb
aquesta xacra". La darrera proposta, també presentada pel PSC, sobre alternatives
a l'eliminació del carril d'acceleració a la B-124, va ser votada en contra per l'equip
de govern, a favor del grup socialista i el regidor d'ICV-EUiA, i la regidora del PP
es va abstenir. "Es poden prendre altres mesures per reduir la velocitat com la
instal·lació d'un radar fix", va explicar el regidor socialista, Pepe Gonzàlez.
L'alcaldessa va contestar que "no és una decisió nostra sinó del Departament
d'Obres Públiques després de la nostra demanda de solucions a la carretera" i
va afegir que "no descartem també acompanyar la mesura amb altres
actuacions, com un radar".
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