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... 
 

seu servei el treball dels diferents cossos policials que han desenvolupat les seves 
competències en el nostre àmbit territorial. Realitzant les seves responsabilitats, amb 
encerts i desencerts propis de qualsevol funció pública, amb bons nivells de 
coordinació, col·laboració, eficàcia i professionalitat. Redundant tot això en la 
defensa i protecció dels drets dels ciutadans i ciutadanes i en una millora sostinguda 
de la seva seguretat i qualitat de vida. 
 
Abans del desplegament a la ciutat de la policia de la Generalitat de Catalunya, els 

la seva plasmació en el seu quefer diari, van resultar patents en els fruits obtinguts, 
 

 
Tant és així, que la participació conjunta en nombrosos operatius i serveis entre els 

temps realitza la Guàrdia Civil amb la Guàrdia Urbana en les seves matèries 
competencials, han aconseguit situar la ciutat de Cornellà en uns nivells de seguretat 
superiors als del nostre entorn metropolità. 
 
Però aquesta coordi
institucionals i professionals arrelades històricament a la ciutat, la qual cosa facilita 
que els òrgans de direcció i coordinació, principalment la Junta Local de Seguretat i La 
Taula de Coordinació Operativa que es duen a terme periòdicament, es desenvolupin 
en un clima de confiança mútua i voluntat de servei a la ciutadania. 
 
Malauradament, determinats fets i situacions extremes viscudes recentment a 

vist involucrats des de diferents perspectives. En aquest sentit, salvant el compliment 

són condemnables qualsevol acte o ordre que 

 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, propo  
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestem el nostre suport i recolzament al conjunt de les forces i cossos 
policials que formen part de la Junta Local de Seguretat de Cornellà, en la seva tasca 
diària en defensa i protecció dels drets i llibertats, així com de la convivència cívica i 
pacífica de tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
Segon.- Reiterem la voluntat i convicció de continuar treballant conjuntament per 
aconseguir que Cornellà sigui un exemple de civisme, cohesió social i concòrdia 
ciutadana amb la cooperació del conjunt de les nostres forces i cossos policials. 
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Tercer.- 
Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat. 

... 
 
 

 
 
Esmenes presentades verbalment pel Grup municipal de Cornellà en Comú  
Crida per Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 

tubre del 2017. 
... 

 
 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 

... 
 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:15:41 al 02:52:05 
 

en temporalment de la sessió la 
senyora Maria Josefa Ruiz Tienda i el senyor Angel Camacho Hervás, Regidors 
del Grup Municipal de CEC-CPC, i la senyora Montserrat Pérez Lancho, 
Regidora del Grup Municipal del PSC-CP, en a la mateixa amb 
caràcter previ a la votació. 
 

ta temporalment de la sessió 
senyor Antonio Balmón Arevalo, assumint la Presidència de la sessió 

el senyor Antonio Martínez Flor, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP, que 
 assumint de nou la 

Presidència de la sessió. 
 


