
 

CAT, Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d'Esquadra 
Cristóbal de Moura 105-111, 2n 4a.  08019 Barcelona.  Tel.: 934 850 350 

 

NOVA COMISSARIA COMARCA BAIX EBRE 

 

Davant  la confirmació per al 2013 d’una nova comissaria a la comarca del Baix Ebre, exactament 
a la població de l’Ametlla de Mar, des del CAT volem exposar el fet de què no s'hagi tingut en 
compte la problemàtica al municipi de Deltebre, el qual és el segon municipi amb més 
habitants(12.000) a la comarca del Baix Ebre, restant a la mateixa distancia aproximadament de 
la comissaria de Tortosa. 
 
La  possible ubicació d'aquesta nova comissaria creiem que hauria de ser a la població de 
l'Ampolla doncs estaria a un temps de reacció òptim per a les poblacions de Deltebre i L’Ametlla.  
 
A continuació hem reflexat detalls de les distàncies, el temps i la despesa. Són dades obtingudes 
pel Google maps, podent-se reduir aquest temps de reacció  en 5 o 10 minuts si es va en situació 
d'urgència.  
 
 
 
 
 
 
 

 
La problemàtica de l’Ametlla 
principalment està en els 3 mesos 
d’estiu però després, els 9 mesos 
restants, n'hi ha més a Deltebre i 
municipis colindants. Creiem que no 
és encertat situar una nova 
comissaria a un extrem de comarca 
ja que  en direcció nord l’Ametlla té 
la regió policial del Camp de 
Tarragona, deixant els demés 
municipis del Delta i els colindants a 
un temps de resposta exagerat. 
 
A més a més, amb la nostra 
proposat d'ubicació a l’Ampolla no 
es perd el temps de reacció a 

l’Ametlla ja que els dos municipis estan comunicats per l’autopista AP-7 amb un temps de reacció 
d’uns 5 a 10 minuts. Alhora, també es facilitaria als municipis de Deltebre, Camarles, L’Ampolla, 
l’Aldea la gestió de les denuncies a l’OAC. 
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Ubicacions Distancia Temps Combustible 
De Tortosa a Deltebre 24,4 Km 36 minuts 3,46 euros 
De l’Ametlla a Deltebre 29,2 Km per AP-7 33 minuts 4,06 euros 
De l’Ampolla a Deltebre 13,2Km 22 minuts 2,50 euros 
De l’Ampolla a l’Ametlla 14,2Km per AP-7 14 minuts 1,77 euros 


