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Actualitat

Castellar estrena un nou funcionament per a tramitar el DNI

Dijous 1 de febrer de 2007
A finals de l'any passat, el Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castellar
del Vallès va encetar una nova manera de tramitar el DNI, coincidint també amb el
canvi de l'equip mòbil que dóna curs als documents que ara depèn de la comissaria
de Policia Nacional de Cornellà de Llobregat en lloc de la de Granollers com es
venia fent fins ara. Els actuals equips vénen amb més assiduïtat a Castellar amb un
màxim de 75 cites programades per dia. El canvi ve originat per la situació de
col·lapse que es va produir l'estiu passat al municipi quan no es va fer cap servei de
renovació a Castellar entre el 6 de juny i l'11 d'octubre. Aleshores, el consistori va
decidir enviar una carta a la direcció de la Policia Nacional on es sol·licitava més
assiduïtat en les veisites de l'equip mòbil de la Policia Nacional. La carta va
coincidir amb la reestructuració que la mateixa policia va fer de totes les zones on
actua. Una vegada l'equip mòbil de la comissari de Cornellà va començar a venir a
Castellar, l'Ajuntament va plantejar-los venir amb més freqüència. La bona
predisposició de l'equip va fer que s'acordessin més visites encara que amb un
màxim de 75 cites, en lloc de les 110 que es venien programant. El fet que l'equip
vingui amb més assiduïtat i que el propi consistori conegui amb antelació el dia en
què es tramiten els DNI ha fet que s'hagin pogut establir ja reserves fins al 28 de
març. Concretament fins aquell dia s'han realitzat 363 reserves. Per poder tramitar el
DNI a Castellar, cal estar empadronat a Castellar del Vallès o Sant Llorenç Savall o
bé estar treballant en alguna de les dues poblacions. Per demanar hora cal trucar
prèviament al 93 714 40 40 i acordar la cita amb el SAC.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

