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Interior destinarà 320 mossos més a
Barcelona en els propers mesos
Els robatoris violents augmenten a Barcelona un 30% el primer semestre del
2019
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=DgCKfy8kYD4
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que destinaran 320 mossos més a la ciutat de
Barcelona en els propers mesos. Aquest és el principal compromís que portarà el conseller en la
Junta de Seguretat Local que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha convocat per aquest
divendres per analitzar si l'increment de la percepció d'inseguretat es correspon amb les xifres.
Buch també proposarà a la junta crear un pla estratègic que reuneixi diferents departaments de la
Generalitat, àrees de l'Ajuntament i altres institucions implicades en la seguretat. I és que els
robatoris violents han augmentat a Barcelona un 30% el primer semestre del 2019, amb un 17%
més de detencions.
Una nova redistribució a Catalunya
Buch ha explicat que els 320 agents més que es destinaran a la ciutat sortiran de la redistribució a
Catalunya que permet fer la nova promoció de 466 mossos que es van graduar el juny. El
conseller espera que l'alcaldessa, que ha demanat en reiterades ocasions més agents del cos,
vegi favorablement el compromís que aquest divendres Interior assumirà a la Junta de Seguretat
Local.
Actualment a Barcelona hi ha assignats 2.380 mossos, 137 mossos en pràctiques i altres agents
dels serveis centrals depenent de les necessitats, segons han detallat fonts d'Interior a l'ACN. Tot
i que el conseller no ha concretat quan es desplegaran els 320 nous mossos, s'espera que sigui
a la tardor. Això significarà un increment dels agents del cos assignats a la ciutat del 13,5% (sense
comptar els que fan pràctiques i els agents dels serveis centrals que treballen a la ciutat).
Proposta de pla estratègic
Tot i aquest aquest anunci, Buch ha insistit que la "solució no només passa per més policies". "Hi
ha altres agents que també poden ajudar, com altres departaments de la Generalitat,
l'Ajuntament i entitats privades, entre altres", ha subratllat.
Per això el titular d'Interior també ha avançat que proposaran un pla estratègic de ciutat segura,
que involucri diverses administracions, institucions i entitats, com associacions de veïns i
comerciants, entre altres. "Aquí ens hem d'asseure tots i combatre aquests nivells delinqüencials i
d'inseguretat", ha reblat. Buch ha posat com a exemple que es pot contribuir a millorar la
seguretat i la percepció que se'n té revisant la il·luminació dels espais públics, entre molts altres
àmbits.

https://www.naciodigital.cat/noticia/184252/interior/destinara/320/mossos/mes/barcelona/propers/mesos
Pàgina 1 de 1

