
 

 

 

AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE  BARCELONA 

 

      Els grups municipals sotasignats presenten, per a la seva 

aprovació davant el Ple de l’Ajuntament de Barcelona, la 

següent: 

MOCIÓ 

 

El Ple de l’Ajuntament de Barcelona, davant la necessitat de seguir 

impulsant mesures de millora de la seguretat ciutadana, i en el marc del 

necessari acord entre les institucions i la societat civil per donar una 

resposta consensuada al repte que comporta l’augment delinqüencial, 

especialment en l’àmbit urbà i en les grans ciutats com Barcelona: 

 

1. Constata la necessitat de millorar l’actual marc normatiu per donar 

una resposta més efectiva davant la delinqüència habitual i 

reincident i , en aquest sentit, considera necessari que s’impulsi 

amb urgència una proposta de reforma del Codi Penal, 

especialment pel que fa a la reiteració de delictes lleus com els 

furts. 

 

2. Considera que les necessàries reformes penals no poden per si soles 

millorar l’eficàcia dissuasiva davant el fenomen creixent de la petita 

delinqüència habitual que causa, pel seu caràcter reiterat, una gran 

alarma i preocupació entre la ciutadania, amb greus efectes 

negatius pel comerç, el turisme i tota l’activitat econòmica de la 

ciutat i, en aquest sentit: 



 

a) Insta a les institucions competents a impulsar un increment 

dels recursos per fer front a la delinqüència habitual i 

reincident, que provoca un gran nombre de causes penals 

amb els conseqüents endarreriments en la celebració dels 

corresponents judicis ràpids, especialment a Barcelona. Entre 

les actuacions urgents a impulsar es considera necessària 

l’adopció de mesures com: 

 

-La creació de nous jutjats penals a Barcelona i de més jutges 

d’adscripció territorial que puguin ser destinats, no únicament 

a cobrir vacants, sino també per reforçar aquells jutjats de la 

ciutat amb més càrrega i acumulació d’assumptes. 

 

-L’establiment d’instruments funcionals i organitzatius que 

permetin a la ciutat de Barcelona, l’especialització de 

determinats jutjats en el coneixement de l’acumulació de 

causes penals generades per la comissió habitual i reiterada 

de furts i robatoris. 

 

 

b) Insta al Govern de la Generalitat a seguir impulsant noves 

promocions del Cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb les 

pròpies previsions de desplegament contemplades per tot el 

territori i amb les necessitats de nous efectius que reclama la 

ciutat de Barcelona, atenent a l’ augment en la mateixa dels 

fets delinqüencials i de la seva població estacional. 

 

 

Barcelona,          de setembre de 2019 

 

 

      


