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La comissaria dels Mossos d'Esquadra a 
Valls no entrarà en funcionament fins a 
principis de l'any vinent  
 
AVUI 
 
Mentre se succeeixen els actes de 
commemoració de la fi del desplegament, els 
sindicats del cos denuncien unànimement la 
precarietat de la culminació del procés de 
substitució de les forces de seguretat de 
l'Estat. Al reconegut dèficit d'agents, els 
sindicats hi sumen la falta de recursos 
materials i d'instal·lacions, ja que, només al 
Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tres 
comissaries no han pogut entrar avui en 
funcionament. 
Dos sindicats, el CAT i l'SME-CCOO, posen 
com a exemple d'aquesta situació com s'ha 
resolt la dotació de vehicles als nous 
territoris. "El parc mòbil prové d'altres 
comissaries, tenim constància que s'han 
emportat vehicles de la regió policial 
metropolitana nord i de la sud", assegura 
Jordi Costa, secretari general del CAT. El 

conseller d'Interior, Joan Saura, ho nega: "No 
s'han agafat vehicles d'altres comissaries, tot 
el parc mòbil del desplegament és nou, si bé 
és veritat que en alguns territoris s'ha ampliat 
el rènting". Toni Lara, secretari general de 
l'SME-CCOO, replica que té constància que 
"s'han agafat vehicles d'altres comissaries per 
cobrir Tarragona". 
Per Valentí Anadón, secretari d'acció sindical 
del SAP-UGT, "tot són pegats en un 
desplegament que, a diferència del que es ven 
des de l'administració, no va com la seda". El 
principal problema, segons Anadón, són els 
diners, i per això des del SAP-UGT han fet 
una crida a la resta de sindicats per 
"renunciar a la partida pressupostària que ens 
pertoca i que es destini a material per als 
companys". 
Situació crònica 
Al secretari general de l'SPC, David José, no 
el sorprèn la precarietat amb què culmina el 
desplegament. "Les deficiències actuals són 
fruit de les presses cròniques amb què s'ha fet 
tot el procés, amb uns recursos humans i 
materials per sota del recomanable". Anadón 
és de la mateixa opinió, i diu que "si al final 
el desplegament és un èxit, ho serà a pesar de 
la gestió d'Interior i gràcies a la 
professionalitat dels Mossos". 
Tots els sindicats, sense excepcions, van 
demanar una aturada tècnica del 
desplegament per cobrir el dèficit d'efectius, 
que el Parlament de Catalunya va rebutjar. En 
canvi, "es va accelerar el procés per raons 
polítiques", critica Costa. Però els problemes, 
segons els sindicats, van més enllà del 
desplegament. Lara parla també de manca de 
formació i de desmotivació per part d'uns 
professionals que "se senten poc defensats 
des de dalt". 


