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Per la convivència,  
contra la reincidència 

 
Enfortirem la convivència, millorant el funcionament de la  justícia, garantint  

la seguretat ciutadana i acabant amb la delinqüència multireincident 
 

Posarem en marxa una oficina especialitzada en el seu control,  
seguiment i persecució amb la màxima eficàcia i rigor 

 

PER QUÈ FEM AQUESTA PROPOSTA?  

Ens els darrers anys hem avançat molt en la protecció dels drets i les llibertats 
completant el desplegament dels Mossos d’Esquadra, modernitzant l’administració 
de justícia i orientant el sistema penitenciari cap a la reinserció social.  
 
Hem impulsat també la  reforma del Codi penal per fer front de manera efectiva al 
fenomen de la delinqüència multireincident. Una reforma que ha establert que tres 
faltes computin com un delicte de furt, i que agrupa les faltes comeses en un sol 
procediment judicial. La reforma també ha introduït la creació d'un sistema 
electrònic de registre de les faltes (que en el cas de Catalunya ja s’havia 
aconseguit), la penalització dels grups criminals qualificats com a associació il·lícita; 
o la possibilitat de condemnar el processat a la localització permanent i la pena 
d’allunyament. 
 
Des del PSC proposem a partir d’ara, una articulació coherent de mesures que 
donin resposta a la delinqüència i als comportaments que trenquen la convivència. 
El fenomen reduït, però problemàtic, d’aquelles persones o grup de persones 
autores de faltes o delictes amb alts nivells de reincidència requereix d’un 
abordatge des de diferents àmbits i a través de mesures coordinades des de l’àmbit 
policial, judicial i també les polítiques socials. 
 
OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 
  
El nostre objectiu és fer front a la multireincidència, aplicant el marc normatiu 
vigent i aprofundint en la millora de la coordinació i la col·laboració de tots els 
agents implicats en el manteniment de la seguretat, el compliment de la llei i l’acció 
de la justícia. Evitant qualsevol tipus d’impunitat i d’acord amb els principis de 
proporcionalitat i seguretat jurídica. Actuant així, i gràcies als nous 
instruments, és plenament possible acabar amb la multireincidència. 
 
Les mesures concretes que posarem en marxa són: 

 Acabarem amb la delinqüència multireincident posant en marxa una 
oficina especialitzada en el seu control, seguiment i persecució amb la 
màxima eficàcia i rigor.  Els principals objectius d’aquesta oficina seran els de 
detectar els casos greus de delinqüència multireincident que es produeixin, i 
perseguir-los en estreta coordinació amb el ministeri fiscal, autoritat judicial i 
cossos policials, especialment les unitats de reincidència del CME. 
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 Promourem l’accés a la base de dades unificada de l'Administració de 
justícia.- Facilitarem que la base de dades unificada de l’administració de 
justícia, estigui interconnectada amb tots els agents implicats en la prevenció i 
la seguretat, jutges, fiscalia i policia per tal que puguin obtenir la informació 
determinant per la persecució dels delictes. Aquesta base de dades unificada, 
creada en els darrers anys i única a tot l’estat, conté informació detallada de 
tots els casos de multireincidents de tota Catalunya en els darrers 5 anys i 
l’actualitzarem amb un registre centralitzat amb la resta de l’Estat. 

 
 Implementarem un Pla d’atenció integral a les víctimes del delicte. 

Posarem en marxa un conjunt de mesures per l’orientació i l’atenció judicial de 
les víctimes, la gestió de mesures de protecció i d’acompanyament, l’atenció i 
seguiment social, el suport psicològic, tot vetllant pel compliment dels protocols 
de coordinació i intervenció . 

 
 Consolidarem el sistema de seguretat pública de Catalunya per tal que 

els barris siguin més segurs i potenciarem la presència de personal que 
garanteixi la prevenció i seguretat comunitària, amb personal arrelat i en 
permanent contacte amb veïns, entitats i comerciants. Un sistema que ha de 
permetre la integració de procediments, recursos, mitjans, objectius i capital 
humà, alhora que rebran el suport de les unitats especialitzades dels Mossos 
d’Esquadra.   

 
 Apostem per una justícia de qualitat, pròxima, eficient i eficaç, i 

orientada a les persones. Adequarem l’organització judicial i l’administració 
de Justícia per fer-la més pròxima a la societat catalana, dotant-los dels 
instruments i recursos necessaris i on la mediació jugui un paper central. I 
donarem un nou impuls a la carta municipal de Barcelona en relació a la justícia 
de proximitat. 

 
 Consolidarem la política penitenciària i les Mesures Penals Alternatives. 

Seguirem modernitzant el sistema penitenciari evitant la massificació de les 
presons i obrint cinc nous centres penitenciaris i cinc nous centres oberts i 
impulsarem les penes alternatives com a mecanisme de compliment i foment de 
la resocialització. Una política penitenciària basada en la rehabilitació, el 
tractament especialitzat i la reinserció social i creant itineraris individualitzat, 
adaptats a les particularitats de cada cas. 

 
 

 


