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Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou, 
 
Certifico:   
 
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 20 de juliol de 2017, 
aprovà, per majoria absoluta, 19 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, C’s,  ICV-
EUiA-E, PSC-CP i PP) i 2 vots en contra (CUP-PA), la declaració institucional següent: 
 
“Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a la 
incorporació de 500 Mossos d’Esquadra i la convocatòria de la Junta de Seguretat 
de Catalunya 
 
El passat mes de gener el Conseller d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya 
a la reunió d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme es va comprometre a dotar dels 
efectius necessaris les Comissaries/ABP del Cos de Mossos d’Esquadra de la nostra 
comarca d’acord amb l’anàlisi i el diagnòstic de les necessitats de la seguretat pública del 
Maresme. 
 
El Maresme té una complexitat social, econòmica, i territorial que fa imprescindible el 
desenvolupament d’estratègies i polítiques públiques de seguretat, prevenció i protecció 
eficaces i eficients per assegurar els drets i les llibertats de la ciutadania, preservar la 
convivència i fomentar la cohesió social. 
 
La decisió del Govern Central d’impedir la convocatòria de 500 places de la escala bàsica 
del cos de Mossos d’Esquadra en la oferta pública de 2017 resulta molt incomprensible, 
sobre tot tenint en compte que fa escassos dies el Ministeri de l'Interior va acordar amb el 
Govern Basc el manteniment de l’oferta publica d’ocupació del numero d’Ertzaines 
acordat l’any 2004 en la Junta de Seguretat del País Basc per oferir els serveis de 
seguretat que demanda la ciutadania basca. 
 
El 7 de setembre de 2006 el Govern Central i el Govern de la Generalitat van acordar, en 
el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya, assolir la dotació de 18.267 agents de 
Mossos. En l’actualitat el cos de Mossos te un dèficit de 1.484 efectius el que va obligar 
efectuar, l’any passat, 440.000 hores extraordinàries per cobrir les necessitats del servei 
amb el cost pressupostari que això comporta. 
 
Cal recordar que en els Pressupostos Generals de l’Estat 2016 i 2017 s’han previst la 
dotació de 9.606 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil. 
 
Es evident que per donar resposta a les necessitats del Maresme cal fer front a aquest 
dèficit i per aquest motiu compartim i recolzem tant la proposta de l’ex-Conseller d’Interior 
del Govern de la Generalitat d’incrementar en 500 places la dotació de Mossos 
d’Esquadra com la convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya, òrgan paritari 
entre l’Estat i la Generalitat, per decidir i acordar qüestions de vital importància per la 
Seguretat de la ciutadania catalana, on s’ha facilitat al cos de Mossos d’Esquadra l’accés 
als fòrums policials estatals i a la base de dades d’Europol. A dia d’avui, a Europa i l’Estat 
espanyol, l’amenaça terrorista ens situa a nivell d’Alerta 4, fet que obliga a establir 
mesures de seguretat excepcionals. 
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No es vàlid, ni en termes polítics ni en termes policials, justificar-se en lectures 
administratives o de “clima polític” per no donar respostes adequades a les necessitats de 
seguretat del Maresme i Catalunya. 
 
Per aquests motius el Grup Municipal del PSC del Masnou proposa al Ple de l’Ajuntament 
la adopció dels següents acords: 
 
Primer: Donar suport a la convocatòria de l’oferta d'ocupació pública per la incorporació 
de 500 agents de Mossos d’Esquadra per la convocatòria pública de 2017. 
 
Segon: Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Conseller d’Interior, 
al Ministre d’Interior i al Ministre d’Hisenda. 
 
Tercer: Publicar aquest acord pels mecanismes habituals.” 
 
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera 
que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.  
 
El Masnou 
 
[Firma01-01] 
 

Vist i plau 
[Firma02-01] 

 
 


		2017-07-25T15:28:15+0200
	Secretari general - CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante - 25/07/2017
	#T#Secretari general


		2017-07-26T10:56:32+0200
	L'Alcalde - CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany - 26/07/2017
	#T#L'Alcalde




