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Actualitat

Ajuntament i Generalitat tracten línies de col·laboració en matèria
de seguretat ciutadana

Dijous 1 d'abril de 2004
L'alcalde de Castellar del Vallès, Lluís M. Corominas, es va reunir ahir dimarts, 31
de març, amb la consellera d'Interior, Montserrat Tura, per concretar quina ha de ser
la col·laboració de la Generalitat al municipi en matèria de seguretat ciutadana.
Corominas va explicar que, fins al desplegament dels Mossos d'Esquadra a finals
del 2006, el treball d'aquest cos a la comarca es canalitzarà “a través dels serveis
d'informació i els grups especialitzats en violència juvenil”. En aquest sentit,
també va reiterar que durant els propers dos anys i mig, les competències per
garantir la seguretat al Vallès Occidental seguiran sent de la Policia Estatal i la
Guàrdia Civil. L'alcalde de Castellar també va demanar a la consellera d'Interior que
la Generalitat “faci de paraigua” i lideri les polítiques de seguretat ciutadana.
Davant la pròxima renovació en el govern de l'Estat i, per tant, en la Delegació del
Govern a Catalunya, Corominas va sol·licitar a la consellera que "així que s'hagin
fet els nomenaments dels nous càrrecs, convoqui una reunió conjunta per
treballar coordinadament entre totes les administracions implicades”.
Aprofitant la trobada d'ahir, Corominas també va traslladar a la consellera quines
actuacions s'han dut a terme des dels incidents que van marcar el passat mes de
setembre la Festa Major del municipi. L'alcalde va destacar que en els darrers mesos
s'ha assolit una millor coordinació entre la Policia Local i la Guàrdia Civil, cossos
que han vist reforçats els seus efectius. Fruit d'això, “el resultats són que s'han
pogut fer més intervencions i practicar més detencions”, va afirmar Corominas.
L'alcalde també va explicar que s'estan aplicant al municipi diverses mesures socials
en col·laboració entre tots els grups municipals i diverses entitats i col·lectius. En
aquest sentit, va recordar la recent posada en funcionament d'un telèfon gratuït
d'atenció les 24 hores a les víctimes d'agressions. Una de les propostes, és que
aquest telèfon disposi d'un protocol d'atenció, que s'està elaborant conjuntament
amb diferents municipis del Vallès Occidental, i que es traslladarà al Consell
Comarcal perquè pugui ser aplicat en les poblacions que el subscriguin. D'aquesta
manera, s'aposta perquè “els municipis disposin d'una pauta d'actuació comuna
d'atenció a les víctimes de qualsevol tipus d'agressió”, va assenyalar Corominas.
A l'hora de valorar la situació actual al municipi, l'alcalde va afirmar que "hem de
seguir treballant perquè no és una situació que s'arregli d'avui per demà”. A
més, va afegir que es tracta d'un fenomen comarcal i per tant, "el què succeeix als
municipis veïns ens afecta i ens preocupa".
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