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L'alcalde Ignasi Giménez, a les noves dependències municipals de l'Espai Tolrà

L’Ajuntament obre un nou punt d’atenció a la població a l’Espai
Tolrà

Dimarts 1 de desembre de 2009

Les regidories de Benestar Social, Igualtat i Salut, Educació i Civisme, Gent
Gran, Cooperació, Voluntariat i Immigració s’han traslladat a l’equipament
situat al carrer de Portugal

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert aquest mes de desembre un nou punt
d’atenció a la ciutadania situat a l’Espai Tolrà. Amb l’objectiu de redistribuir els
serveis de l’administració local en el territori, les regidories de Benestar Social,
Igualtat i Salut, Educació i Civisme, Gent Gran, Immigració Cooperació i
Voluntariat, s’han traslladat a l’equipament a on ja es troben la Regidoria de
Joventut i l’Espai Jove.

Les noves dependències, que han suposat una inversió de 402.000 euros finançada
íntegrament pel Fons Estatal d’Inversió Local, inclouran també una oficina
descentralitzada del Servei d’Atenció Ciutadana, que començarà a funcionar a
començaments del 2010. 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.

La nova seu de l’administració local estarà situada en una de les zones més denses
de la població i que fins fa pocs mesos, no disposava encara de cap tipus de
dependència municipal. Ara es converteix en un pol molt important d’atenció i
serveis, ja que hi treballaran unes 30 persones, i esdevindrà així, tal i com ha
explicat l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, “el segon equipament més gran en
nombre de treballadors municipals, després de l’Espai Tolrà”.

L’execució de les obres ha permès ampliar i millorar els espais 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”, ha apuntat Giménez.
En aquest sentit, les regidories que s’ubicaran a l’Espai Tolrà dupliquen la seva
superfície útil, passant a disposar de 227 a 427 m2.

Els nous serveis municipals estan distribuïts en dues plantes amb entrada pel carrer
de Portugal, 2. A la planta baixa, de 183,22 m2 de superfície útil, se situen les
dependències de les Regidories d’Educació, Gent Gran, Cooperació i Voluntariat, a
més d’una sala de reunions i del nou Servei d’Atenció Ciutadana. La primera planta,
de 244,71 m2 de superfície útil, acull les dependències de la Regidoria de Benestar
Social i Salut, amb diferents sales de visites i de treball, a banda d’un espai destinat
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a arxiu.

El fet de disposar d’un espai comú, i no dispersat en cinc equipaments com fins ara,
afavorirà el treball coordinat entre les diferents regidories. Així mateix, les noves
dependències disposaran d’una sala de reunions on l’alcalde, regidors i regidores i
els tècnics municipals rebran visites dels ciutadans. L’objectiu final és afavorir la
proximitat de l’administració local a tots els castellarencs i castellarenques.

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

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

