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Actualitat

L'alcalde de Castellar es reunirà dimecres amb la consellera
d'Interior per parlar de seguretat ciutadana

Divendres 26 de març de 2004
L'alcalde de Castellar del Vallès, Lluís M. Corominas, es reunirà el proper dimecres,
31 de març, a la tarda, amb la consellera d'Interior, Montserrat Tura, per tractar la
problemàtica de la seguretat ciutadana, que viu actualment Castellar del Vallès i el
conjunt del Vallès Occidental. Corominas posarà en antecedents la consellera
d'Interior en relació als incidents que van tenir lloc durant la passada festa Major, i li
explicarà els fets que s'han produït posteriorment al municipi. També li presentarà
l'informe estadístic referent a les intervencions portades a terme conjuntament per la
Policia Local i la Guàrdia Civil relacionades amb persones d'estètica skin, en els
darrers mesos. De novembre de 2003 a febrer de 2004 s'han practicat 21 detencions
i s'han tramitat 8 denúncies per aplicació de la Llei de l'Esport 10/90 i 97, per
aplicació de la Llei Orgànica 1/92 sobre seguretat ciutadana. En aquest sentit, en els
darrers mesos, hi ha hagut un reforç de patrulles a Castellar i una bona predisposició
per part de la Guàrdia Civil, i fruit d'aquesta col·laboració amb la Policia Local,
s'han pogut fer moltes més actuacions de les que es feien abans. Però amb l'arribada
del bon temps, hi ha la preocupació que es produeixin més incidents de violència als
carrers. Per tot això, Corominas li traslladarà a la consellera d'Interior, una vegada
més, que hi ha una manca evident d'efectius policials a Castellar, i també al conjunt
de la comarca. En aquest sentit, l'Ajuntament de Castellar demanarà al Departament
d'Interior que li faci costat a l'hora de demanar una major presència policial al
municipi, que tot i que ha millorat en els darrers mesos, no és suficient. Sobretot pel
que fa a la investigació judicial i policial. L'Ajuntament de Castellar demana més
efectius de la Guàrdia Civil que és qui té competència en seguretat ciutadana, i dels
Mossos d'Esquadra. A més, demana que el Departament d'Interior es marqui aquest
tema com una prioritat, ja que incidents relacionats amb bandes feixistes s'estan
produint a diverses poblacions del Vallès. L'alcalde de Castellar ja va mantenir un
primer contacte amb la nova consellera d'Interior, Montserrat Tura, fa un mes, quan
es va acordar la incorporació d'un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra a Castellar
que coordina les actuacions de la Policia Local.
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