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ESMENA A LA TOTALITAT SOBRE LA MANCA D’EFECTIUS DELS 

MOSSOS D’ESQUADRA A SANTA COLOMA DE GRAMENET QUE 

PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A LA MOCIÓ D’ERC 

SOBRE L’ANOMENADA “OPERACIÓ TOGA” 

L’operació Toga, ordenada al cos de Mossos d’Esquadra pel Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya i que implica la dedicació de dotacions 

policials de manera permanent als jutjats de Catalunya, respon a una 

decisió del poder judicial que, en el marc d’un estat de dret, ha de gaudir de 

total independència de la resta de poders i, en concret, del polític, que en 

cap cas hauria d’interferir en les esmentades decisions. 

Per altra banda, cal considerar que l’avaluació del risc que determina 

aquesta decisió sobre els operatius policials està avalada per paràmetres 

objectius que són analitzats per especialistes en seguretat a requeriment de 

l’estament judicial. 

Pot ser, doncs, fins i tot un error avaluar determinades situacions de risc 

des del desconeixement i treure conclusions errònies per estar basades en 

informació fragmentària.  

Per aquesta circumstància creiem que l’arrel del problema no és altra que la 

necessitat d’ampliar les plantilles de Mossos per lluitar contra les noves 

formes delictives o contra la presència de la delinqüència multireincident, 

principalment, a l’àrea metropolitana de Barcelona.  

És la seguretat integral en una ciutat l’element principal per reduir la 

vulnerabilitat de la seva població i, per tal de desenvolupar-la de manera 
adequada, cal comptar amb mesures suficients de control i intervenció que 
garanteixin la minimització dels riscos. 

 

En el conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la delinqüència, traduïda 

en furts, robatoris amb força, delictes de violència de gènere i contra el 

patrimoni, constitueixen el principal problema percebut per les ciutadanes i 

els ciutadans de la conurbació i, al mateix temps, incrementen la 

inseguretat subjectiva atès el caràcter multireincident dels autors i les 

autores.  

Els col·lectius més vulnerables, com ara gent gran, dones i joves, són 

especialment sensibles a l’increment delictiu que posa la diana en els 

mateixos, i que determina complexes actuacions d’investigació i gestió 

policial, com ara la custodia i el trasllat, entre d’altres, demandant efectius 

suficients per no minvar la capacitat operativa als nostres carrers. 

Els cossos policials que operen en el territori metropolità disposen d’un 

model de coordinació policial permanent a Santa Coloma de Gramenet que 

n’és exemple per a altres ciutats. Aquest model de coordinació, no obstant, 

necessita del manteniment de les estructures de personal operatiu 

suficients per tal de desenvolupar adequadament les estratègies de 

prevenció del delicte, investigació i gestió dels fets delictius. 
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Atès que en el marc de la Junta de Seguretat Local l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet és coneixedor de les dades de victimització, activitat 

delictiva, sentiment de seguretat i comportament denunciador de la 

població. 

Atès que l’Ajuntament s’ha marcat com a objectiu incrementar la plantilla 

de la Policia en un 30 % més fins a arribar, en els propers 4 anys, als 135 

agents i amb l’objectiu de desenvolupar una estratègia perquè la ciutadania 

millori les seves sensacions de seguretat en el marc d’un pla global 

municipal de seguretat integral. 

Atès que l’Ajuntament està desenvolupant també un pla de millora de 

l’enllumenat viari que incrementi, en el marc de la legislació vigent, la 

capacitat operativa dels cossos policials i redueixi la inseguretat subjectiva. 

Atès que, malgrat l’alta professionalitat i dedicació dels membres de l’Àrea 

Bàsica Policial de Mossos de Santa Coloma de Gramenet, la seva plantilla 

s’ha anat minvant des del seu desplegament a la nostra ciutat  l’any 2003  

amb 160 agents, i s’ha demostrat insuficient, a hores d’ara, davant 

l’increment de serveis demandats per la ciutadania i per les diferents 

administracions. 

Atès que les institucions públiques -com són els ajuntaments- han de donar 

exemple respectant la separació de poders, i no influenciar, ni coartar amb 
les seves declaracions o posicionaments polítics les decisions (bé siguin 
d'ordre jurídic o administratiu) del poder judicial del nostre país, com no 

passa, per altra banda en cap altra democràcia del nostre entorn. 

Atès que actualment, els mossos treballen com a policia integral en els 

camps de la seguretat ciutadana, de la policia judicial, administrativa i 

científica, entre d’altres i, per tant, constitueixen el cos principal en matèria 

de seguretat ciutadana. 

Atès que, en data 13 de juliol l’Alcaldessa de la ciutat ha sol·licitat per escrit 

al mateix Conseller d’Interior, l’increment de la plantilla de mossos 

d’esquadra a la nostra ciutat, tant de forma conjuntural per al Pla de 

Seguretat d’Estiu 2019, com de forma estructural per als propers anys i 

amb l’objectiu de millorar la capacitat operativa dels cossos policials que 

treballen a la ciutat. 

Atès que en data 19 de juliol d’enguany l’Honorable Conseller d’Interior, Sr. 

Miquel Buch, ha anunciat el reforç policial en un total de 320 nous agents de 

mossos a Barcelona en el marc de la reunió de la Junta de Seguretat Local. 
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És per tot això que, 

ES PROPOSA al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents: 

1. Sol·licitar a la Conselleria d’Interior l’increment permanent de la 

plantilla de l’ABP de Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de 

Gramenet. 

2. Sol·licitar l’increment d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra per al 

Pla de Seguretat d’Estiu 2019, ja en funcionament, coordinadament 

amb el nou desplegament anunciat a Barcelona des de la perspectiva 

de la realitat del continu urbà existent entre la nostra vila i la ciutat 

veïna. 

3. Traslladar aquests acords a la Presidència i a la Conselleria d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya, a la Federació d’Associacions de 

Veïnes i Veïns de Santa Coloma de Gramenet (FAVGRAM) i al teixit 

associatiu de la nostra ciutat.  

 

Santa Coloma de Gramenet, 22 de juliol de 2019 

 

 

Esteve Serrano i Ortín 

Portaveu GMS 

 


