
 
 

MOCIÓ PER LA DEROGACIÓ DE L’ORDRE DEL TSJC ANOMENADA “OPERACIÓ TOGA”  
 
 

A principis de 2019, el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) va dictar una ordre anomenada 

"Operació Toga" en què obliga al Cos de Mossos d'Esquadra (CME) a protegir els edificis judicials 

les 24 hores del dia arran d'unes protestes, algunes de caràcter polític i d'altres de caràcter social, 

que van produir-se davant d'alguns edificis judicials. Aquesta ordre, tot i la reducció d'horaris que 

hi ha hagut en les últimes setmanes, implica destinar nombrosos efectius de Mossos a la vigilància 

dels jutjats en comptes de fer tasques de seguretat ciutadana i oferir el servei públic que ha 

d'oferir la policia als ciutadans. 

 

Per altra banda, l'Àrea Bàsica Policial de Roses, com la resta de zones del país, pateix una manca 

d'efectius del CME com a conseqüència dels ajustos pressupostaris de la Generalitat dels anys 2011 

i 2013 i pels límits que estableix la Llei d'Estabilitat Pressupostària aprovada per part del Govern 

Espanyol des de 2012. 

 

Davant d'aquesta manca d'efectius del Cos de Mossos d'Esquadra, el cos de la Policia Local de 

Roses actua en nombroses ocasions assistint o prestant directament alguns dels serveis que 

competencialment pertocarien a la Policia de Generalitat, generant al seu torn una pressió extra a 

la càrrega de treball de la plantilla que dificulta encara més poder prestar tots els serveis propis de 

la Policia Local. 

 

Aquesta situació és especialment preocupant en viles com la nostra, amb una població oficial de 

prop de 20.000 persones durant l'any (malgrat algunes dades com la població ETCA indiquen a la 

pràctica que podria ser de fins a 4.000 més) que augmenta fins a les prop de 100.000 durant l'estiu. 

Aquest augment de població de Roses durant la temporada turística fa que també augmentin els 

serveis que han de prestar els cossos policials. 

 

La solució última d'aquesta situació serà l'ampliació de les plantilles de Mossos d'Esquadra per tal 

de poder reforçar les dotacions territorials arreu del país. No obstant això, ara com ara. a més 

d'aquesta mancança d'efectius, patim un desgast de recursos públics i humans destinats a protegir 

els jutjats com el de Figueres sense cap tipus de justificació en l'àmbit de la seguretat ciutadana.  

 



 

 

 

Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Roses proposa l’adopció dels següent acords: 

 

PRIMER. Sol·licitar formalment al TSJC la derogació de l’ordre «Operació Toga», atès que no hi ha 

cap motiu que la justifiqui  

 

SEGON. Sol·licitar a la Conselleria d’Interior, així que la situació legal i pressupostària ho permeti, 

un augment de la dotació permanent efectius de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Policial Bàsica de 

Roses. 

 

TERCER. Notificar aquest acord al TSJC i a les Conselleries d’Interior i Justícia de la Generalitat de 

Catalunya. 

 


