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La seu provisional dels Mossos serà al centre d'emergències, a l'autovia T-11
També es posarà en funcionament una oficina de denúncies al carrer Doctor Mallafré de Tarragona
GISELA PLADEVEYA. Tarragona

Mentre s'espera que estigui construïda la comissaria dels Mossos d'Esquadra al barri de Campclar de Tarragona, la
prefectura regional de la policia catalana estarà situada de manera provisional a les instal·lacions del Centre Nacional
d'Emergències de Catalunya (CECAT), el qual està situat a l'autovia T-11 entre Reus i Tarragona. Segons va avançar ahir
el secretari general del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada, aquests serveis es
disposaran en mòduls, que ocuparan una superfície de 850 m². En canvi, la comissaria definitiva es començarà a
construir a la tardor i tindrà una inversió de 12,9 milions.
Complint amb el calendari previst, el desplegament dels Mossos a la demarcació es
completarà el pròxim 1 de novembre, si bé en un principi la direcció regional
d'aquest cos al Camp de Tarragona estarà provisionalment a les instal·lacions del
CECAT de Tarragona, a la T-11. El secretari general del Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada, i l'alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros, van concretar ahir que els serveis policials es disposaran en
mòduls prefabricats al costat del centre d'emergències, i que ocuparan una
superfície de 850 metres quadrats. Aquestes dependències temporals seran marc de
la prefectura regional, la sala regional de comandament (SRC), la unitat regional de
policia administrativa (URPA), la unitat regional de proximitat i atenció al ciutadà
(URPAC) i els serveis d'administració.

TRIANGLE AMB REUS I SALOU
A banda de Tarragona, Boada va anunciar que, per tal de crear una espècie d'àrea metropolitana amb un bon eix
de comunicació, també s'han repartit instal·lacions de gran rellevància a les ciutats de Reus i Salou. Així, a la
comissaria de la capital del Baix Camp hi haurà els serveis de la policia científica (inclosos els laboratoris) i la
unitat territorial d'investigació, mentre que s'ha optat perquè tasques més específiques com l'àrea regional de
recursos operatius (ARRO) i els tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius (Tedax) estiguin
provisionalment a Salou, que és on es preveu que es realitzin el gruix de les seves actuacions (sobretot durant
l'època d'estiu).
D'altra banda, cal destacar que es manté la proposta inicial d'emplaçar l'àrea bàsica policial (ABP) del Tarragonès a
l'actual comissaria de l'àrea regional de trànsit, al polígon de les Gavarres, on es faran algunes obres d'adequació i
s'ampliaran els calabossos.

PLA B
Durant la compareixença d'ahir, tant Ballesteros com Boada van coincidir a assenyalar que les converses «no han
estat fàcils» per buscar «solucions provisionals». En aquest sentit, l'alcalde va culpar l'anterior equip de govern
municipal (format per CiU i PP) d'aquesta situació d'endarreriment, tot afegint que fins i tot ha estat l'Ajuntament
actual el que ha posat en marxa un conveni urbanístic per fer possible el desplegament.

OFICINA AL CENTRE
Ballesteros també va agrair al Departament d'Interior que instal·li una oficina d'atenció al ciutadà (OAC) al centre
de Tarragona per donar un millor servei a la ciutadania. Aquesta oficina estarà en uns baixos de propietat
municipal, al número 7 del carrer Doctor Lluís Mallafré (just al davant de l'hospital Joan XXIII). Aquestes
dependències tindran 260 m² i s'hi podran adreçar totes aquelles persones que vulguin presentar denúncies o
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demanar qualsevol tipus d'ajuda policial.

LA DEFINITIVA, EL 2010
Pel que fa al projecte de la comissaria definitiva al barri de Campclar de Tarragona, el secretari general del
Departament d'Interior va dir que les obres començaran entre octubre i novembre, i que estaran acabades a la
tardor del 2010. La Generalitat està a l'expectativa de rebre el projecte que està redactant l'arquitecte Robert
Terradas per poder treure a licitació l'obra (procés que probablement es materialitzarà al juliol). El solar on s'ha de
construir la comissaria, que costarà uns 12,9 milions d'euros, és a l'N-340, cantonada amb el carrer del Riu
Brugent. La parcel·la té 7.060 metres quadrats, mentre que la seu tindrà una superfície construïda de 8.851 m².
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