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La Policia Local amplia el seu parc de vehicles

Dijous 6 de novembre de 2003
L'11 de setembre passat es va fer el lliurament oficial de dos cotxes nous, un
Megáne i un Megáne Scenic, a la Policia Local. Amb aquestes dues incorporacions,
el parc de vehicles de la policia és ara de 5 cotxes i una moto: els dos nous, un R-19,
un Peugeot, un tot terreny i una scooter, que es va incorporar el mes de maig o juny
passat. En un principi els dos vehicles nous haurien de substituir els dos més antics,
és a dir, l'R-19 i el Peugeot, però aquests es continuen mantenint perquè porten els
kit de detinguts i els dos nous encara no en disposen. A més, i segons ha explicat el
Cap de la Policia Local, Joan Alonso, és previst que aquest mateix any s'incorpori
encara un altre vehicle en substitució dels dos vells, tot i que "l'Ajuntament s'està
plantejant d'aprofitar-ne un d'aquestes per a col·locar-hi un radar". Fins ara la
Policia Local només pot realitzar controls de velocitat cada 6 mesos
aproximadament, quan disposa de vehicles cedits pel Servei Català del Trànsit. Per
això, "l'opció que està dins les propostes de pressupost d'aquest any és adquirir
el radar i poder-lo fer servir quan realment ho necessitem", ha afegit Alonso.
Segons Joan Alonso el parc de vehicles actual és suficient, però és possible que amb
les ampliacions successives del nombre de policies –recordem que hi ha convocades
6 places d'agents de la policia local-, sigui necessari adquirir algun altre vehicle.
"Més que un altre vehicle de 4 rodes és possible que s'incorpori una altra
scooter", ha explicat Alonso. A més, també hi ha un projecte per crear una patrulla
rural amb 2 motos tot terreny, però encara es necessita una plantilla més extensa per
poder-ho executar.
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