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Terrassa, 7 de maig de 2014

L’Ajuntament de Terrassa reforça les mesures de
seguretat per accedir a l’edifici consistorial
Després de l’incident de la crema de la bandera la setmana passada

L’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha demanat a l’equip de govern que es prenguin
mesures per a reforçar la seguretat de l’accés a l’edifici consistorial, per tal d’evitar
nous incidents com el que dimecres de la setmana passada va protagonitzar l’home
que va cremar la bandera del balcó de l’Ajuntament.
D’una banda, s’ha reforçat la presència policial que fins ara ja hi havia a l’entrada de
l’edifici del Raval de Montserrat, de manera que un dels agents del cos de guàrdia
està de forma permanent al vestíbul de l’entrada. Es manté igualment l’agent
habitual a l’atri de l’Ajuntament.
D’altra banda, a més de continuar demanant l’acreditació amb el Document Nacional
d’Identitat a totes les persones que vulguin accedir a l’edifici, com s’ha fet fins ara, a
les visites als regidors i regidores, grups municipals, personal directiu o tècnics
municipals, així com també al personal de les empreses de manteniment, se’ls
acompanyarà personalment als despatxos o dependències corresponents.
També es faran diverses actuacions en la distribució de l’espai i el mobiliari
d’aquesta zona de l’edifici. En concret, es col·locaran unes cordes (catenàries) que
delimitaran el camí cap a l’escala principal, protegint aquest accés, i també es
modificarà el taulell d’atenció als despatxos d’alcaldia, situat al primer pis, per
facilitar la visibilitat del personal municipal cap a l’escala. Així mateix, des d’aquesta
mateixa setmana s’ha ampliat l’horari d’atenció al públic a l’edifici del Raval.
Tot i aquestes mesures, el Govern municipal vol preservar el caràcter d’obertura a la
ciutadania que l’Ajuntament ha tingut fins ara. És per això que es mantindrà la via de
pas que comunica el Raval de Montserrat amb la plaça Didó per l’interior de l’edifici,
un recorregut molt utilitzat habitualment pels ciutadans i ciutadanes que es
desplacen a peu o que han de realitzar gestions a les dependències municipals.
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