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L’informe anual sobre el desenvolupament del Pla Local de Seguretat (Plasecor),
es pot resumir en què el darrer any 2013 ha estat un any de consolidació de
moltes actuacions engegades per primera vegada (tal i com es preveia a
l’avaluació bianual del Pla), amb el que això suposa quant a gestió i supervisió de
processos per a què aquests tinguin uns mínims estàndards de qualitat; i també en
posar en escena i engegar aqueixes altres actuacions que s’han considerat
prioritàries dintre del marc socioeconòmic i de demanda ciutadana.

Els gràfics que es presenten a continuació reflecteixen tant les actuacions globals
dutes a terme per eixos, com el detall d’aquests per observar si s’ha aconseguit la
priorització encomanada per la Comissió del Pla i per la Junta Local de Seguretat i
ratificada pel Consell de Seguretat i Prevenció:

PERSONA
CONVIVÈNCIA

Coordinació

• Prioritat actuacions que tenen com a eix
central la persona i la seva seguretat
• Prioritat actuacions que reforcin la pacífica
convivència als espais públics
• Prioritat actuacions que augmentin la
coordinació i efectivitat dels serveis de
seguretat (policía, bombers, sanitaris...)
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Com es podrà confirmar en la lectura dels gràfics, els objectius fitxats es pot dir
que s’han aconseguit, en haver obtingut un alt grau d’acompliment en els
programes i les actuacions que tenien a veure amb aquestes àrees, amb un enfoc
de la seguretat a les necessitats de les persones, de la preservació dels espais
públics i la cohesió social i a la necessitat d’optimitzar la coordinació i eficiència
dels recursos públics que vetllen per la seguretat.

EXECUCIÓ ACTUACIONS

9
FETES
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25

EN PROCÉS
EN ESPERA

Només amb l’anàlisi del present gràfic, es pot dir que en aquest tercer any de
vigència del Pla, malgrat haver estat any de consolidació de moltes actuacions
engegades, també ha estat un any per a confirmar que el Pla es manté viu i que
continua creixent.

Com a colofó del resum, observarem a continuació gràficament el grau
d’assoliment de les actuacions seguint els cercles concèntrics en que es van
plantejar els eixos d’actuació estratègics: la persona, els serveis i la ciutat.
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Destacar en aquesta visió, com, si seguim la direcció de les agulles d’un rellotge,
els cercles més propers a la persona tenen més verd i taronja que els que es van
dissenyar dintre d’una relació més indirecta. Amb la qual cosa el grau
d’acompliment, a més de seguir les prioritzacions de la Comissió del Pla, de la
Junta Local de Seguretat i del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció,
continua evolucionant en una forma lògica o vegetal com un efecte taca d’oli des
del centre cap a la perifèria de la seguretat personal.
Es pot donar, per tant, una avaluació positiva sobre l’evolució del Pla esperant que
aquesta continuï el proper any i es pugui fer un informe de tancament del Pla i de
proposta del nou amb resultats satisfactoris i amb un repte de treball que sigui
engrescador com ho ha estat el present Pla.
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Finalment, com sempre, agrair la inestimable ajuda i transversalitat aportada pels
diferents actors implicats, l’interès demostrat per la Generalitat en promocionar
aquestes eines bàsiques programàtiques i la vinculació dels òrgans de direcció,
gestió i participació: Junta Local, Comissió del Pla i Consell de Seguretat.

Gràcies a tots i totes els que han treballat i col·laborat.

Cornellà de Llobregat, 9 de març de 2014

L’Inspector Cap

L’Inspector Cap

PG-ME ABP Cornellà de Llobregat

Guàrdia Urbana Cornellà de Llobregat

Ramón Chao Paradas

Segundo Poblador Trinidad

Informe anual 2013-2014

