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D'acord amb el que disposa l'article 6 del Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia 

Municipal, s'atorga la Creu al Mèrit Professional, categoria d'argent a: 

- Agents A. C. E. i F. L. N. per l'actuació meritòria en salvar la vida d'una persona 

que va requerir la pràctica d'una RCP. 

- Agents V.C.S. i M.A.S.L. per evitar un intent de suïcidi d'una persona que tenia 

la intenció de precipitar-se al riu Onyar. 

- Agents J.S.A. i R.F.M. per l'assistència a una persona que havia quedat 

inconscient a la via pública arran d'un atac epilèptic. 

- Agent J. M. S. Per intentar salvar una persona que s'estava banyant al riu Güell 

i tenia problemes per sortir de l'aigua. L'agent es va ficar a l'aigua per rescatar-

la i va posar en perill la seva integritat física. 

-  

D'acord amb el que disposa l'article 8 del Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia 

Municipal, els diplomes que tot seguit es detallen com a reconeixement per haver 

contribuït d'una manera notòria en el seu suport a la Policia Municipal i/o premiar 

aquelles actuacions quotidianes que, per circumstàncies, s'han situat en un pla superior 

a les desenvolupades dins del nivell normal en el compliment del servei: 

- Agents A.G.P i J.T.R. per la detenció d'una persona que havia comès un robatori 

a l'interior d'un vehicle que va resoldre 19 robatoris d'idèntiques característiques. 

- Agents D.B.C., G.B.S., A.J.M. S. I M. J.A. per la detenció d'una persona que 

havia comès un delicte contra la salut pública i a la qual se li va comissar 1 kg 

de marihuana. 

- Sergent R. P.C. i agent M. P. B. Per la dentició de dues persones que havien 

comès un delicte contra la salut públic i a les quals se'ls van comissar 21 kg de 

marihuana. 

- Agents G. R.C. i A. F. C. per la detenció, després d'una persecució, de dues 

persones que havien comès un delicte contra la seguretat viària. 

- Agents G. A. B. I H. F.L. per la detenció d'una persona que havia comès un 

robatori a l'interior d'un vehicle en el c. del Poble Sahrauí. 

- Agents J. V. S., J.G.P i V. C. A. per la dentició de dues persones que havien 

comès un robatori a l'interior d'un domicili a Montjuïc. 



- Agents Ll. M. F., G.T. P. i G.B.S. per la detenció d'una persona que portava 

641,20 grams de marihuana i 1.100 euros. 

- Sergents J.M.R. i R.A.O., caporal A.C.E. i agents R.G.G., D.V.C., E.R.P. i A.G.P. 

per la gestió d'un incendi que es va produir en un edifici del carrer Bellmirall. 

- Agents G.A.B., C.Q.C., J.J.G. i R.G.G. per una intervenció en el carrer Mirador 

de les Dones, un dues persones s'estaven agredint i una de les quals brandava 

una destral. 

- Agent M. H. P. per la detenció, quan l'agent estava fora de servei, d'una persona 

que havia comès un robatori a l'interior d'un domicili. 

- Agents G.R.C. i J.R.M. per una detenció, mentre els agents estaven fora de 

servei, d'una persona que havia comès un robatori amb violència a una senyora 

d'edat avançada. 

- Agent G.T.P. per una intervenció en la qual va socórrer una persona que estava 

essent víctima de violència de gènere. 

- Agents G.R.C. i A.F.C. per una intervenció que va acabar amb dos detinguts que 

havien comès un delicte contra la salut pública als quals se'ls van comissar 146 

kg de marihuana. 

- Agents J.P.O. i A.S.G. per la detenció d'una persona que havia comès un robatori 

amb força al Barri Vell. 

- Agents G.B.S. i M.J.A. per la detenció d'un home al qual el Cos de Mossos 

d'Esquadra li imputava un delicte de lesions amb arma blanca i en la qual l'agent 

G.B.S. va patir lesions en una mà. 

- Agents G.B.S. i G.A.B. per l'actuació, mentre els agents estaven fora de servei, 

en la detenció d'una persona que estava intentant furtar un vehicle. 

- Sra. Empar Vila Coch, cap de la Subàrea de Medi Ambient, per la seva 

col·laboració amb la Policia Municipal. 

- Sr. Raúl Ortiz Moreno per haver evitat un atracament en un estanc al carrer de 

Santa Eugènia, haver assistit la víctima i haver col·laborat amb la Policia 

Municipal. 

- Sr. Xavier García Senés per ajudar els agents amb TIP 10206 i 10227 a l'hora 

de reduir un home que havia comès un robatori amb violència a una senyora 

d'edat avançada, i Carla Domínguez Nuñez i Anna Sierra Hereu per socórrer la 

senyora que havia patit aquest robatori. 

- Sr. Pere Bernal Guillem, responsable de la Secció de Suport i Formació Policial 

de l'ISPC, per la col·laboració amb la Policia Municipal. 

- Sr. Carles Rosselló Pujol, inspector en cap de la Policia Local de Calonge, per la 

col·laboració amb la Policia Municipal. 



- Sr. J.M.H.P., agent del Cos de Mossos d'Esquadra, per la col·laboració amb la 

Policia Municipal. 

 

Atorgar, d'acord amb l'article 21 del Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia 

Municipal, la Creu a la Constància al Servei de la Policia Municipal als següents: 

- Creu dels 20 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat 

en qualsevol administració pública: 

o Sergent 11168 

o Agent 10162 

o Agent 10180 

o Agent 10199 

o Agent 10203 

 

- Creu dels 25 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat 

en qualsevol administració pública: 

o Caporal 11163 

o Agent 10084 

o Agent 10178 

 

- Creu dels 30 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat 

en qualsevol administració pública: 

o Agent 10118 

o Agent 10183 

o Agent 11035 

 

- Creu dels 35 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat 

en qualsevol administració pública: 

o Sotsinspectora 10196 

o Sotsinspector 12085 

o Sergent 10207 

o Agent 10142 

o Agent 10086 


