
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

El PSC demana més inversió en polítiques socials i ICV es queixa
pel retard en la presentació del Pla d'Acció

Dijous 11 de desembre de 2003
El pressupost general de l'Ajuntament per al 2004 va ser aprovat amb els vots a
favor de l'equip de govern, CIU i ERC, els vots en contra del PSC i EuiA i
l'abstenció del PP. El Partit dels Socialistes va presentar 107 esmenes al pressupost
ordinari i 10 a les inversions previstes pel 2004. D'aquestes, 10 han estat
incorporades per l'equip de govern al pressupost general. Segons el PSC, cal un
pressupost que inverteixi més en polítiques socials, de manera que s'aposti fort per
l'educació i també per la cultura, sobretot, van dir, potenciant l'Auditori com a espai
d'oferta cultural. El grup municipal socialista també apuntar la necessitat d'un gerent
per a una gestió més eficaç, va proposar la creació d'un Consell de l'Esport que
aglutini totes les associacions i entitats que promocionen l'esport i va sol·licitar,
novament, uns pressupostos participatius, de manera que els ciutadans participin en
l'elaboració del pressupost. "Volem un pressupost alternatiu amb l'accent en
l'àmbit social", va manifestar la regidora del PSC, Rosa Massot. De la seva banda,
Esquerra Republicana va explicar que aquest pressupost suposa la concreció en
xifres d'un Pla d'Acció que és producte d'una bona entesa entre CIU i ERC. A més, i
en resposta al PSC, el regidor d'ERC, Jordi Permanyer, va manifestar que les
esmenes presentades pels socialistes, poques són noves i va apuntar també que "hi
ha hagut la voluntat de prioritzar les polítiques socials en el pressupost del
2004, amb més de 9 milions d'euros destinats a l'Àrea de Serveis a les
Persones". Finalment, donat que la regidora del Partit Popular no va intervenir, el
regidor d'ICV-EuiA, Xavier Garcia, va titllar l'equip de govern de promocionar
"polítiques continuistes i conservadores" i va manifestar la seva queixa pel retard
en la presentació del Pla d'Acció previst pels propers 4 anys. En resposta als grups
de l'oposició, l'alcalde, Lluís M Corominas va explicar que "totes i cadascuna de
les inversions que portem a terme són pels ciutadans de Castellar, i per tant,
són inversions en polítiques socials". En resposta al regidor d'Iniciativa,
Corominas va lamentar que se'l titllés de continuista i conservador ja que, va dir,
"jo no m'hi sento en absolut".
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