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Actualitat

Un comandament dels Mossos d'Esquadra coordinarà la Policia
Local a partir del febrer

Dimecres 28 de gener de 2004
L'Ajuntament de Castellar del Vallès incorporarà aquest mes de febrer la plantilla
municipal un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra que s'encarregarà de coordinar
la Policia Local juntament amb el sergent en cap d'aquest cos municipal. Aquesta
figura actuarà de forma provisional al municipi, fins que es faci el desplegament
definitiu dels Mossos d'Esquadra a la comarca. El consistori ja ha mantingut
contacte amb la consellera d'Interior, Montserrat Tura qui està d'acord amb aquest
conveni que signarem amb la Direcció General de Seguretat Ciutadana segons
el qual, en règim de comissió de serveis, un sots-inspector dels Mossos
d'Esquadra s'incorporarà de seguida, ha explicat l'alcalde de Castellar, Lluís
Maria Corominas. A més, també és previst que a partir del mes de març s'incorporin
set nous agents de la policia local. D'aquesta manera la plantilla de la policia
municipal passarà a ser de 32 persones: un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, un
sergent en cap, cinc caporals i 25 agents. "Creiem que amb aquesta estructura
podrem atendre d'una manera acurada totes les necessitats habituals del
municipi i d'una manera més intensa, fins al desplegament dels Mossos, totes
les tasques que ara fa la policia local i que haurien de fer els cossos de seguretat
de l'Estat", ha afegit Corominas. D'altra banda, aquest mes de gener han començat
a treballar dos nous professionals dins la Regidoria de Sanitat i Benestar Social.
D'aquesta manera, l'equip bàsic d'atenció social primària del municipi ha quedat
format per un psicòleg, tres treballadors socials i tres educadores socials. També en
l'àmbit social, aquesta mateixa setmana s'ha incorporat a la plantilla de l'Ajuntament
un tècnic que s'encarregarà de coordinar els òrgans de participació ciutadana del
municipi i també les polítiques socials que es porten a terme a la vila.
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