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Benvolguda alcaldessa, 

 

Aquest matí he rebut el teu escrit en el que em comunicaves la teva preocupació per la 
seguretat a la ciutat de Barcelona i he tingut notícia, per diversos mitjans, de les teves 
crítiques declaracions d’avui sobre aquesta qüestió. 

Voldria començar la meva resposta expressant la meva coincidència plena en la necessitat 
de garantir la màxima coordinació entre els cossos policials que treballen a Barcelona i, per 
això, voldria compartir amb tu la meva estranyesa en conèixer les teves afirmacions. 

Una estranyesa fonamentada en la contradicció existent entre la realitat dels darrers mesos i 
les expressions que avui has fet públiques. Perquè sóc del parer que en l’àmbit de la 
seguretat, més enllà de les paraules dels responsables polítics, el que esperen els ciutadans 
són fets que contribueixin a la millora de la seva qualitat de vida. 

I crec, sincerament, que podem presentar davant els nostres conciutadans uns fets que 
reforcen el compromís de colꞏlaboració que vam adquirir a la primera Junta de Seguretat de 
Barcelona. Em refereixo a la Junta que vam compartir el 13 de juny del passat any, només 
10 dies després que jo assumís  la responsabilitat del Departament d’Interior. 

Un fets que, sense voluntat de ser exhaustiu, podem concretar en la colꞏlaboració que 
comporta la reunió setmanal de la Mesa de Coordinació Operativa entre Guardia Urbana i 
Mossos d’Esquadra, on es tracten els temes de seguretat de la ciutat i on es coordinen els 
operatius policials. O, seguint també en la línia de coordinació al màxim nivell, les reunions 
periòdiques que duen a terme el Comissionat de Seguretat de l’Ajuntament, Amadeu 
Recasens i el Director de la Policia, Andreu Martínez per valorar aquesta coordinació policial 
i explorar noves vies de coordinació que ens permetin donar un millor servei al ciutadà.  

Pel que fa a les actuacions operatives, la realitat de gairebé prop de 150 pisos tancats els 
darrers mesos, per estar presumptament vinculats a xarxes de crim organitzat, o les 
detencions de membres d’organitzacions vinculades a l’extremisme radical són un clar 
exemple de fets.  
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I, pel que fa al conjunt dels fets delictius a la ciutat, tots dos som conscients que, 
malauradament, han augmentat aquests darrers anys. Però ni la GUB ni els Mossos 
d’Esquadra s’han quedat de braços creuats davant aquest increment i s’han esforçat per 
reduir-lo, amb un increment de l’activitat dels Mossos que s’ha traduït en un augment de 
l’11’75% de les detencions i les investigacions respecte el 2018.   

Una activitat policial que no s’ha circumscrit exclusivament en els fets delictius sinó que 
també s’ha ampliat amb la voluntat d’incidir en l’origen d’alguns conflictes de caire socials, 
com ha estat la posada en funcionament aquest mes de maig del pla Polièdric, destinat a 
prevenir que menors no acompanyats siguin captats per bandes delinqüencials. 

És evident, tal com dius, que a Barcelona no disposem dels Mossos d’Esquadra necessaris 
per garantir una ràtio òptima. Ni a Barcelona ni a la resta del país. És públic i ho he explicat 
des del primer dia que vaig assumir aquesta responsabilitat. I és així perquè, a 
conseqüència de la crisi, Catalunya no ha pogut disposar de noves promocions de mossos 
des de fa set anys. 

Però també és ben cert que aquests darrers mesos s’ha treballat per tal de revertir aquesta 
situació, amb una nova promoció de 500 efectius que s’incorporaran al servei policial aquest 
juny i una nova promoció de 750 mossos que iniciaran la seva formació al setembre. Uns 
efectius que, com ja saps, caldrà distribuir adequadament pel país per reduir l’actual dèficit. 

I mentrestant, des de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Interior tenim l’obligació 
de continuar impulsant la generació de noves estratègies policials que, a partir dels efectius 
actuals, ens permetin millorar els resultats en la lluita contra el delicte. En aquesta línia, tal i 
com vam acordar a la Junta de Seguretat del passat octubre, voldria recordar-te que s’ha 
implementat el Pla UBIQ a Barcelona, amb 3 dispositius diaris de reforç donant cobertura a 
34 punts de la ciutat, a més a més de les patrulles de Seguretat Ciutadana que vigilen 
Barcelona. Aquesta presència es complementa amb el recolzament setmanal per part 
d’agents d’Ordre Públic de Mossos cada vegada que des de l’Ajuntament ens heu demanat 
suport per actuar contra la venda ilꞏlegal al carrer. I pel que fa a dispositius específics voldria 
informar-te, com a exemple recent de colꞏlaboració,  que 275 agents d’Ordre Públic de 
Mossos han treballat coordinadament amb Guardia Urbana per assegurar el bon 
desenvolupament (previ i post) del partit Barça-Liverpool. 

Unes noves estratègies policials que, sumades a la professionalitat i l’esforç de la Guardia 
Urbana i dels Mossos, han contribuït extraordinàriament a compensar aquesta situació de 
dèficit d’efectius. 

Tot això són fets, alcaldessa. No paraules. D’aquí la meva convicció que les teves 
declaracions d’avui no poden ser conseqüència més que d’una informació inadequada.  

No voldria creure que les teves paraules responen a una estratègia emmarcada en l’actual 
context electoral, doncs al llarg d’aquests darrers mesos, i en moltes ocasions, hem coincidit 
en la necessitat de mantenir les polítiques de seguretat fora de debats partidistes allunyats 
de l’objectivitat. 
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En aquesta línia de treball transversal, l’alcaldessa de Barcelona sempre trobarà al seu 
costat aquest conseller d’Interior, que també ha estat alcalde, per colꞏlaborar conjuntament 
en la millora de la seguretat de la capital del nostre país. 

Ben cordialment, 

 

 

Barcelona, 7 de maig de 2019 
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