LA CIUTAT

9 de setembre del 2002

La comissaria dels Mossos
es construirà a Les Planes
300 membres de la policia autonòmica es desplegaran a la ciutat el 2003
El Ple extraordinari de juliol

P
abans de les vacances d’esL
tiu va aprovar la signatura
E

 Les al·legacions al

Poliesportiu del
Centre, rebutjades

El Plenari va desestimar les allegacions presentades al pla especial per a la construcció d’un
poliesportiu al barri del Centre,
entre els carrers Digoine i Barcelona. El g rup municipal de
CiU es va abstenir mentre que
els regidors del PP van votar en
contra.

 Pisos tutelats a l’av.
Amèrica i un casal
per a la gent gran

El Ple va aprovar provisionalment el text del pla especial de
concreció d’equipaments per a
la dotació de 24 habitatges tutelats i un casal per a gent gran
a l’avinguda Amèrica, 61, redactat per l’Agència de Desenvolupament Urbà.

 Centre direccional

de la plaça Europa
a la futura Gran Via

GABRIEL CAZADO

d’un conveni entre l’Ajuntament i la Conselleria d’Interior per a la cessió d’un solar on
ubicar la futura comissaria dels
Mossos d’Esquadra.
La comissaria es construirà
en uns terrenys als carrers Sant
Rafael i Teide de Les Planes. El
planejament urbanístic es farà
aquest mateix any i tot estarà
llest per a l’octubre del 2003
quan és previst que arribin els
Mossos d’Esquadra a la ciutat.
L’alcalde, Celestino Corbacho, va assenyalar que els terrenys escollits són els que més
s’adeqüen a les necessitats exposades per Interior: accés
ràpid a totes les vies que uneixen la ciutat i fàcil sortida cap a
altres poblacions. Per a Corbacho, la ubicació escollida és la
idònia perquè connecta amb
tots els barris i està pròxima a
les rondes i a dues estacions de
metro (L1 i L5).
L’alcalde va ressaltar com a
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En aquests terrenys es construirà la comissaria dels Mossos d’Esquadra

aspecte positiu el fet que la comissaria se situï a la zona nord
de la ciutat.
Quan se signi el conveni de
cessió dels terrenys amb la Ge-

neralitat, es farà l’avantprojecte
i es crearà una comissió mixta
que elaborarà el protocol de cooperació. Corbacho va indicar
que l’octubre del 2003 comen-

çaran a desplegar-se 300 Mossos d’Esquadra a L’Hospitalet
que s’encarregaran de mantenir
la seguretat ciutadana junt a la
Policia Nacional. # R.

La remodelació de la façana
de la Gran Via al seu pas per
L’Hospitalet ha donat un pas endavant amb l’aprovació del Pla
General Metropolità que permet
la formació del centre direccional de la plaça Europa, formulat
per l’Ajuntament i la Generalitat.

