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Castellar del Vallès manté la presència d’agents cívics a l’espai
públic per dur a terme tasques d’informació i vigilància

Dijous 17 de desembre de 2020

Una de les seves tasques principals és assegurar el compliment de les normes de
prevenció de la covid-19

L’Ajuntament de Castellar disposa en l’actualitat de quatre agents cívics que duen a
terme accions d’informació i vigilància als espais públics, molt especialment per
assegurar el compliment de les normes de prevenció de la covid-19.

Les quatre persones, adscrites a la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i
Civisme, vetllen entre d’altres aspectes per garantir l’ús de la mascareta en espais
d’ús públic i per controlar l’aforament d’espais com el mercat municipal, el mercat
ambulant dels dissabtes o d’altres espais com bars i terrasses i establiments
d’alimentació.

A banda de la prevenció de la COVID-19, els agents també treballen perquè no es
produeixin conductes incíviques als carrers i les places del municipi. Si s’escau,
podran amonestar verbalment les persones que incompleixin la normativa i, arribats
al cas, posar-se en contacte amb la Policia Local.

A més, també atenen queixes i suggeriments de la ciutadania i comuniquen als
serveis municipals les deficiències que es poden detectar en equipaments i a la via
pública.

Dos dels agents s’han contractat entre el 2 de novembre i el 31 de desembre en el
marc del Programa Impuls d’Agents d’Acció Comunitària a l’Espai Públic de la
Diputació Barcelona, mentre que els altres dos es van seleccionar a través de la
convocatòria extraordinària 2020 del Programa Treball i Formació de la Generalitat
de Catalunya i s’han contractat entre el 7 de desembre passat i el 6 de setembre de
2021.

Els agents treballen en torns que cobriran de dimarts a dissabtes les franges de matí i
tarda. També participen puntualment de campanyes específiques en dies festius.
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