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L'Ajuntament destinarà més de 13 milions d'euros a les inversions
del 2004

Dijous 11 de desembre de 2003
El ritme inversor del consistori mantindrà aquest 2004 la línia ascendent del darrer
mandat, amb un volum que superarà els 13 milions d'euros. Entre els projectes més
destacats inclosos en el programa d'inversions destaquen l'inici de les obres
d'ampliació de la plaça Major. Aquesta intervenció preveu la construcció d'un
aparcament soterrat i d'un nou mercat i es diferirà en els propers quatre anys amb
una aportació anual de 2,5 milions d'euros. També hi és inclosa l'acabament d'una
intervenció clau, en l'altre gran pol d'atracció del municipi: l'espai Tolrà. Entre el
2004 i el 2005 es finalitzaran les naus d'activitats lúdiques i s'executarà la part
privada, on s'ubicaran sales de cinema, un hotel i oferta de restauració. Una altra
inversió d'envergadura és la urbanització del nou polígon de can Bages, amb
200.000 metres quadrats de sòl net. Per aquest 2004, s'ha previst una aportació de
4,3 milions d'euros, el 85 per cent de la qual es finançarà des dels promotors. "Amb
la urbanització d'aquest espai finalitzarà el creixement industrial. A més,
també serà important per l'entrada a Castellar des de Sabadell, amb zona
industrial i una àrea de passeig a les dues bandes de la carretera", va explicar
l'alcalde, Lluís M. Corominas. Sense deixar l'àmbit econòmic, s'iniciarà l'ampliació
del centre de serveis i la construcció de l'aparcament de camions. Ambdues
instal·lacions estaran situades al Pla de la Bruguera i podrien començar a funcionar
durant el 2005. En matèria d'equipaments i patrimoni, el consistori adequarà els
espais culturals del Calissó i Can Turuguet i també iniciarà la restauració de l'ermita
can Sant Pere, que es preveu que sigui cedida al consistori. La dotació
d'equipaments es completa en el plurianual 2004-2004 amb l'acabament de la zona
esportiva del carrer de Sant Feliu i la construcció del tanatori. Paral·lelament, també
es faran noves inversions a l'Obra Social Benèfica, fundació dedicada a l'atenció
assistencial de la gent gran. En matèria ambiental, s'implantarà la recollida de la
fracció orgànica i s'instal·laran nous contenidors soterrats en diferents punts del
municipi. A més, continuaran les accions emmarcades dins el Pla Director del Riu
Ripoll i s'iniciarà l'execució a quatre anys vista del Pla Agroforestal. Un altre sector
on es concentrarà un volum d'inversió remarcable és a les urbanitzacions. En són
bons exemples, l'execució de franges perimetrals de protecció d'incendis, el pla
integral de remodelació del Racó, la tercera fase d'enllumenat a Sant Feliu, o les
noves millores al Centre Feliuenc i al Casino del Racó. També s'habilitarà un nou
local social al Balcó de Sant Llorenç. Pel que fa a la via pública, Castellar s'ha dotat
d'un Pla d'Accessibilitat, un ambiciós projecte d'eliminació de barreres
arquitectòniques que inclou un compromís pressupostari per als propers anys.
Alhora, continuaran els arranjaments integrals de carrers al nucli antic i l'Eixample
vell. També es millorarà el mobiliari urbà i la senyalització de la vila. En l'apartat de
plans i estudis, l'any 2004 serà el de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana,
"per tal de buscar un bon encaix a la fi del creixement urbanístic del municipi"
, va especificar l'alcalde, Lluís M. Corominas. L'Ajuntament també farà una aposta
decidida per la implantació de noves tecnologies, amb l'execució de projectes
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relacionats amb el Sistema d'Informació Geogràfica, la pàgina web i la creació d'una
Intranet. Fora d'aquesta llista queden les inversions externes procedents en la seva
totalitat d'altres administracions, com els nous centres docents de primària i
secundària (el CEIP Joan Blanquer i l'IES Puig de la Creu) així com les
intervencions relacionades amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. El
finançament d'aquestes inversions es farà a través de préstecs, venda de patrimoni i
contribucions especials.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

