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L’Ajuntament obrirà noves dependències municipals a l’Espai
Tolrà amb un nou punt d’atenció a la població

Dimarts 10 de març de 2009

Les obres permetran també traslladar les regidories de Benestar Social,
Educació, Gent Gran, Salut, Cooperació i Voluntariat a l’Espai Tolrà

L’Ajuntament de Castellar obrirà l’any que ve una nova zona d’atenció a la
ciutadania a l’Espai Tolrà. Amb l’objectiu d’apropar els serveis de l’administració
local a una zona de creixement recent, el proper mes d’abril s’iniciaran les obres
d’adequació per poder traslladar les regidories de Benestar Social, Educació, Gent
Gran, Salut, Cooperació i Voluntariat a l’equipament on ja es troben la Regidoria de
Joventut i l’Espai Jove.

El projecte, que començarà a executar-se el mes d’abril i està finançat íntegrament
pel Fons Estatal d’Inversió Local, contempla també l’habilitació d’una oficina
descentralitzada del Servei d’Atenció Ciutadana. Així, aquesta nova porta d’accés a
l’Ajuntament permetrà a la ciutadania realitzar els seus tràmits d’una manera més
còmoda i sense haver d’acudir al Palau Tolrà. En aquest sentit, l’alcalde de la vila,
Ignasi Giménez, ha explicat que “amb el trasllat d’aquestes dependències
municipals el que aconseguirem és obrir una nova porta d’entrada a
l’Ajuntament per a la ciutadania”, i ha afegit que l’Espai Tolrà esdevindrà “una
nova seu de l’Ajuntament en una de les zones més densament poblades, essent
un pol molt important d’atenció i serveis, ja que hi treballaran unes 30
persones”.

Els nous serveis municipals estaran ubicats en una de les zones més densament
poblades del nucli urbà i que, fins fa pocs mesos, no disposava de cap tipus de
dependència municipal.
 
L’Àrea Social duplicarà la superfície disponible

L’execució de les obres permetrà ampliar i millorar els espais actuals de les
diferents regidories de l’Àrea Social, un fet que repercutirà directament en la
qualitat de l’atenció que rebran els ciutadans i ciutadanes de la vila. A més de
millorar les condicions de treball d’aquests serveis, millorant-ne la proximitat als
ciutadans, “l’alcalde i els regidors també rebran visites a l’Espai Tolrà, per
millorar també la proximitat dels càrrecs electes”, ha apuntat Giménez.

En aquest sentit, les regidories que s’ubicaran a l’Espai Tolrà duplicaran la seva
superfície útil, passant a disposar de 427 m2 enlloc dels 227 m2 que sumen
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actualment. A més, estaran ubicades en un mateix edifici i no dispersades en cinc
equipaments com fins ara, un fet que afavorirà la coordinació i la interrelació entre
elles. El regidor d’Urbanisme, Aleix Canalís, ha explicat que, precisament, “amb
aquesta iniciativa apostem per un espai comú per a totes les regidories de
l’Àrea Social, de manera que s’afavoreixi el treball coordinat entre elles”.

El projecte preveu la ubicació de les regidories en dues plantes amb entrada pel
carrer de Portugal, 2B. A la planta baixa, de 183,22 m2 de superfície útil, se situaran
les dependències de les Regidories d’Educació, Gent Gran, Cooperació i Voluntariat
i Salut, a més d’una sala de reunions i del nou Servei d’Atenció Ciutadana, que
compartirà espai amb el Punt d’Informació Juvenil.

La primera planta, de 244,71 m2 de superfície útil, acollirà les dependències de la
Regidoria de Benestar Social, amb diferents sales de visites i de treball, a banda
d’un espai destinat a arxiu.

Així, els 427,93 m2 de superfície total útil es distribuiran de la següent manera:
299,22 m2 per a les dependències dels diferents departaments, 112,76 m2 destinats
a espais d’atenció ciutadana i 15,95 m2 per a serveis.

L’adequació de l’Espai Tolrà per poder-hi traslladar les dependències de l’Àrea
Social és un dels 24 projectes que l’Ajuntament del municipi portarà a terme a partir
del finançament del Fons Estatal d’Inversió Local, una iniciativa del Govern de
l’Estat que suposarà per a Castellar una inversió de 3,89 milions d’euros destinats a
la realització d’obra pública.

Després que aquest vespre s’adjudiquin provisionalment les obres i es presentin els
certificats corresponents, el govern central aportarà a l’Ajuntament el 70% del cost
d’adjudicació dels projectes, i n’abonarà la resta quan finalitzin les actuacions.
Segons que estableixen les condicions del FEIL, les obres s’hauran de portar a
terme durant l’any 2009, tot i que aquest termini es podrà allargar fins al primer
trimestre de 2010 si es justifica la necessitat de la pròrroga.

L’actuació té un pressupost de prop de 402.000 euros, dividits en un projecte
d’instal·lacions, que suma 173.120 euros i un projecte d’obres, fusteria i altres que
suma 228.760 euros.
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