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EL DIA DE LA GUÀRDIA URBANA  

FA UN RECONEIXEMENT A CIUTADANS  

I PROFESSIONALS DE LA POLICIA LOCAL 
  

 En un acte presidit per l’alcaldessa a l’Auditori del Centre Cultural Bellvitge-el 
Gornal 
 

 

El Centre Cultural Bellvitge-el Gornal ha acollit avui l’acte institucional amb motiu del Dia de la Guàrdia Urbana 
de L’Hospitalet, en el qual s’han lliurat les distincions que atorga el cos de la Guàrdia Urbana a ciutadans, 

ciutadanes i membres de la policia local. L’acte ha estat presidit per l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i 

el delegat territorial de la Generalitat, Salvador Jorba. També hi ha assistit el tinent d’alcalde de Seguretat, 

Convivència i Civisme, Alfons Bonals, i l’intendent de la Guàrdia Urbana, Francisco de la Torre. 

 
L’alcaldessa ha destacat que en l’últim any “els delictes i les faltes a L’Hospitalet ens han deixat una dada 

positiva: un descens del 5%, una millora que confirma la voluntat de l’Ajuntament d’augmentar els recursos, 

amb la incorporació de nous agents,  i una major coordinació política i policial amb la Conselleria” . Núria Marín 

també s’ha mostrat molt satisfeta per “la posada en marxa del nou servei de proximitat de la Guàrdia Urbana, 

que permet ser més a prop de la ciutadania i millorar la percepció de seguretat que tenen les persones”. 

 

Aquest any, a l’acte s’hi han lliurat 3 reconeixements a ciutadans i 3 distincions professionals a agents del cos 

de la policia local. 

 

En el decurs de la celebració, el cos de la Guàrdia Urbana ha lliurat distincions a diferents ciutadans en 

reconeixement a la seva col·laboració amb la policia municipal durant tot l’any. Els guardonats enguany han 

estat Vicente Díaz i José Alarcos de l’Associació de Veïns Sanfeliu; Joan Martorell, de la Cambra de Comerç de 

L’Hospitalet, i Martí Aymerich, cap de seguretat de l’hotel Hesperia Tower. Tots ells amb les seves actuacions 
han demostrat un comportament de servei desinteressat  i d’ajuda cap a altres persones.  

 

D’altra banda, també s’han lliurat distincions professionals als agents  Andrés Lázaro i Juan A. Lázaro i al 

caporal Miguel Renau per la seva trajectòria professional al servei de la Guàrdia Urbana i a la ciutat de 
L’Hospitalet. 


