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 VOTACIÓ 
 
 Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC (PSC-PSOE)-PM, senyores/rs Antonio Balmón 
Arévalo, Vicenç Badenes Teixidó, Susana Cordero Rojas, Sergio Fernández 
Mesa, Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Rosa Eva Granadal Gálvez, 
Perfecto Madrid Olmos, Antonio Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, María 
José Mont Rieiro, José Luis Morlanes Galindo i Gloria Récio Díaz. 
 
Grup Municipal d'ICV-EA-EPM, senyores/r Carmen Romero López, Elisa 
Corral Lozano, Miguel López Sánchez i Enriqueta Pardo Lanuza. 
 
Grup Municipal del PP, senyores/r Mª Isabel Espinosa Fernández, Manuel 
Jesús Casado Ruiz i María José Díaz Algarín. 
 
Grup Municipal d�ERC-AM, senyors Salvador Colominas Tutusaus i Joan 
Pastor Fàbregas. 
 
Grup Municipal de CiU, senyors Nèstor Artís i Villena i Francesc Molina i 
Núñez.  
 
 
 
MOCIONS DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
 9.- Adequar la composició, funcions i funcionament de la Junta 
Local de Seguretat de Cornellà de Llobregat al que disposen els articles 9 
i següents de la Llei 4/2003, de 7 d�abril, d�Ordenació del sistema de 
seguretat pública a Catalunya, i establir la nova composició de 
l�esmentada Junta.  
 
 DICTAMEN 
 

 �Des de l�any 1988 en que es va constituir en aquest Ajuntament la 
Junta Local de Seguretat a l�empara del que disposava l�article 54 de la Llei 
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, aquest es 
l'òrgan que ve actuant en aquest municipi com a instrument de col·laboració 
entre les diferents forces i cossos de seguretat que actuen en el seu territori, 
d�acord amb la composició i funcions que a l�esmentada Junta atribuïa 
originalment l�esmentat precepte legal. 
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 Atès que des de l�entrada en vigor de la Llei 4/2003, de 7 d�abril, 
d�Ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, existeix una nova 
regulació  de les Juntes Locals de Seguretat, que es concreta en els seus 
articles 9 i 10,  però que segons la seva Disposició Transitòria única solament 
resulta d�aplicació a partir del moment en que es produeixi el desplegament de 
la Policia de la Generalitat de Catalunya � Mossos d�Esquadra � en el 
Municipi. 
 
 Atès que en execució de les recomanacions contingudes a l�Acord 
adoptat per la Junta de Seguretat de Catalunya el dia 3 de juny de 2004, en 
relació a la necessitat d'assolir un sistema de seguretat de caràcter global a 
Catalunya, a efectes d�integrar la diversitat de funcions dels cossos policials 
autonòmic  i locals, el dia 1 de novembre de 2006 es va procedir al 
desplegament de la Policia de la Generalitat � Mossos d�Esquadra � al Municipi 
de Cornellà de Llobregat, i el dia 17 d�octubre anterior es va subscriure entre 
ambdues Administracions un Conveni de coordinació i col·laboració en 
matèria de seguretat pública i policial, en el que s�estableixen les bases, es 
delimiten els serveis i es fixen els aspectes operatius per a fer-la efectiva. 
 
 Per tot això, aquesta Alcaldia, un cop fet efectiu aquest 
desplegament a finals de l�any passat, proposa al Ple de l�Ajuntament l�adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 

 Primer.- Adequar la composició, funcions i funcionament de la 
Junta Local de Seguretat de Cornellà de Llobregat al que disposen els articles 
9 i següents de la Llei 4/2003, de 7 d�abril, d�Ordenació del sistema de 
seguretat pública a Catalunya, i establir la nova composició de l�esmentat 
Junta, en els termes següents: 
 
 
1. COMPOSICIÓ 
 
La Junta Local de Seguretat de Cornellà de Llobregat tindrà la composició 
següent: 
 
 
1.1 Composició permanent 
 

President:  
 

L�Alcalde de Cornellà de Llobregat, qui amb caràcter excepcional 
podrà delegar la presidència a favor del Regidor o Regidora que 
tingui assumides les competències relatives a seguretat 
ciutadana, d'acord amb el que preveu l'article 9.6 de la Llei 
4/2003, de 7 d�abril.  
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Vocals: 
 

- El/la Delegat/ada Territorial del Govern, qui podrà delegar la 
seva representació en el Subdelegat/ada de la Delegació 
Territorial corresponent,  d'acord amb el que preveu l�article 
9.2.a) de l'esmentada Llei. 

 
- El/la Regidor/a delegat/ada en matèria de seguretat ciutadana. 

 
- El/la Cap de la Comissaria de Policia de la Generalitat � Mossos 

d�Esquadra � de Cornellà de Llobregat. 
 

- El/la Cap de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat. 
 

- El/la Comissari/a de la Comissaria de la Policia Nacional de 
Cornellà de Llobregat. 

 
Secretari: 

 
La Secretaria General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat o 
funcionari/a  en qui delegui. 

 
1.2 Composició plenària - vocals no permanents - 
 

Podran assistir, també, a les sessions de la Junta Local de Seguretat, amb 
veu però sense vot, les persones i Institucions a que es refereix l�article 9, 
aparts 3, 4 i 5, de la Llei 4/2003, de 7 d�abril, d�Ordenació del sistema de 
seguretat pública a Catalunya, en els supòsits i condicions en ella 
contemplats. 

 
 
2. FUNCIONAMENT I RÈGIM DE SESSIONS 
 
La Junta Local de Seguretat es reunirà en sessió ordinària amb una 
periodicitat trimestral, i en sessió extraordinària quan l�existència dels 
assumptes a tractar així ho aconselli. 
 
Necessàriament, una de les sessions ordinàries anuals de la Junta Local de 
Seguretat, haurà de ser plenària, havent-se d�invitar a assistir a la sessió als 
vocals no permanents a que es refereixen els apartats 3 i 4 de l�article 9 de la 
4/2003, de 7 d�abril, amb l�objecte de conèixer el Pla de Seguretat Local i 
debatre la situació general de seguretat en el Municipi. 
 
 
3. FUNCIONS 
 
La Junta exercirà les funcions que li atribueix l�article 10 de la Llei 4/2003, de 
7 d�abril, en particular la creació de la Mesa de Coordinació operativa a que fa 
referència el seu article 11. 
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 Tercer.- Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial del 
Govern, a les Comissaries de la Policia de la Generalitat � Mossos d�Esquadra-   
i de la Policia Nacional del terme municipal, i a les restants persones i 
funcionaris afectats, als efectes oportuns.� 
 
 
 PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
 
 Per part del Regidor-Delegat de l�Àrea d�Educació, Societat del 
Coneixement, Relacions Ciutadanes i Via Pública, senyor Vicenç Badenes i 
Teixidó, es fa l�explicació de la Moció assenyalant que, des de el mes de 
novembre, els Mossos s�han desplegat a Cornellà, i com a conseqüència, s�ha 
de reestructurar aquesta Junta de Seguretat Local. El que aquí portem al Ple 
és el primer pas per poder constituir la nova Junta Local incorporant, 
obviament, als Mossos a aquesta Junta de coordinació, que -com vosaltres ja 
sabeu- presideix l�Alcalde. De fet, simplement és aprovar això per donar pas a 
la constitució d�aquesta Junta. 
 
 A continuació intervé la senyora Mª Isabel Espinosa Fernández, com 
a Portaveu del Grup Municipal del PP, per indicar que no té res a dir respecte 
al tema d�adequar la Junta Local, però si ens agradaria dir -ja que fins ara no 
s�ha fet i ja que es comença una nova època amb altres forces i cossos de 
seguretat de l�Estat- que se�ns traslladin als Grups les  dades, perquè fins ara 
no se�ns donen les dades. Quan es reuneixi la Junta Local, doncs, que se�ns 
faci arribar als Grups tot allò que es relacionat amb dades de delictes, etc., 
etc.,. Agrairia que no es tingués que estar demanant cada dos per tres, sinó 
simplement que quan es tinguessin aquestes dades es fessin arribar als 
Grups. 
 
 Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde, Antonio Balmón 
Arévalo, per explicar que li consta que en la Comissió Informativa, cada cop 
que hi ha hagut una reunió de la Junta Local de Seguretat, s�ha traslladat a la 
Comissió Informativa una avaluació d�aquestes dades corresponent a la 
situació de la Ciutat. 
  
 Evidentment el nostre compromís segueix sent el mateix. Aquesta 
Junta Local de Seguretat està regulada per una Llei aprovada pel Parlament 
de Catalunya. S�ha de reunir �si no recordo malament- cada trimestre, i per 
tant, evidentment, quan hi hagi aquestes reunions, no hi ha cap problema ni 
cap dificultat per a que la Comissió Informativa conegui perfectament les 
dades i acords que adopti aquesta Junta Local. 
 
 
 
 
 
 


