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Actualitat

Noves converses sobre sobre la seguretat a la comarca

Dimecres 2 de juny de 2004
Ahir, dimarts 1 de juny de 2004, una delegació d'alcaldes i alcaldesses de la
comarca del Vallès Occidental, encapçalada pel president del Consell Comarcal, va
tornar a entrevistar-se amb el nou Delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, per
tractar novament la precària situació policial que continua afectant directament als
municipis de la comarca. A la reunió també va assistir la Consellera de l'Interior de
la Generalitat de Catalunya, Montserrat Tura. Els alcaldes i les alcaldesses de la
comarca van coincidir novament en afirmar que l'esmentada situació, provocada per
la manca d'efectius policials, genera una preocupant sensació d'inseguretat entre la
població vallesana, la qual, si més no necessita una solució provisional fins que el
desplegament dels mossos d'esquadra a la comarca no sigui efectiu al novembre del
2006, tal i com va informar la Consellera de l'Interior. A través de les diverses
intervencions que van fer els representants municipals també es va posar de
manifest retiradament, l'esforç que significa l'esmentada situació pels ajuntaments al
tenir que incrementar les seves plantilles de la policia local, alhora que van
traslladar la seva decepció per l'incompliment d'uns anteriors acords que sobre
aquest tema va realitzar l‘anterior titular de la Delegació del Govern a Catalunya.
Per contra el nou Delegat del Govern va proposar els alcaldes i alcaldesses de la
comarca estudiar cada cas perquè assegura que la solució en cada lloc esdevé
diferent per raons estadístiques i demogràfiques de cada municipi. En aquest sentit
es va comprometre a visitar els municipis que ha sol·licitin per estudiar i tractar el
tema amb els representants municipals i les juntes de seguretat municipal. A
l'esmentada reunió van assistir els alcaldes i alcaldesses de Rubí, Sant Cugat, Santa
Perpètua de Mogoda, Castellar del Vallès, Viladecavalls, Sant Llorenç Savall, el
regidor de seguretat ciutadana de Sabadell i la regidora de Terrassa, a més del
representants del comandament a Barcelona de la Guardia Civil i la Policia
Nacional.
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