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Discurs Patró Policia Local
Benvolguts Regidors i Regidores
Benvolgut Sr. Inspector
Benvolguts membres de la Policia Local
Benvolgut públic
Vull començar la meva breu intervenció destacant que em sento molt honrat per poder
participar d’aquest acte. I és que, si bé cada any la Policia Local celebra el seu patró,
Sant Rafel, seguint la tradició, aquesta trobada és a més per a nosaltres una
oportunitat per a reconèixer la tasca d’aquests homes i dones.
És ben cert que aquest reconeixement no s’ha de limitar pas a un sol dia però això no
és excusa per a que en una ocasió com la d’avui no parlem del paper essencial que
juga la Policia Local a Caldes de Montbui. L’any passat va ser l’any del Civisme, però
malgrat faci molt que hem deixat enrere el 2006, aquesta lluita pel civisme i també per
la seguretat ciutadana segueixen sent el motor de treball dels homes i dones que avui
homenatgem.
I si l’any 2006 va ser l’any del Civisme, el 2007 és el de la qualitat ja que el passat
dijous la Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va
atorgar a diferents empreses i serveis de zones de Catalunya un distintiu en
reconeixement a la seva qualitat turística i entre els guardonats hi trobem la nostra
Policia Local. És per a tots nosaltres un honor que la vostra magnífica tasca hagi tingut
aquest merescut reconeixement i és per això que tinc l’honor de donar-li en un dia tan
especial com avui aquest diploma a l’inspector Manel Ruiz.
Æ L’Alcalde dóna el diploma a l’inspector
Dia a dia la Policia Local vetlla per Caldes i per tots nosaltres fent de la nostra vila un
lloc més segur, cívic, digne i, en definitiva, millor no només per als calderins i
calderines sinó també per la gent que ens visita i prova d’això n’és aquest distintiu.
Però en aquesta tasca no hem de deixar sols als agents. Tal i com tantes vegades
demana i defensa l’inspector, la col·laboració ciutadana és essencial per optimitzar la
tasca d’aquests homes i dones perquè del treball conjunt entre la Policia Local i els
calderins i les calderines en sorgirà un Caldes millor.
Avui, a més, volem aprofitar aquesta ocasió per retre homenatge a dues persones i per
fer-ho permeteu-me que cedeixi la paraula a l’inspector Manolo Ruiz.
Æ L’inspector dóna dos detalls a Francisco Marmol Cubillo, per la seva jubilació al mes
de febrer, i a José Antonio Conejo Sierras, pels 14 anys de servei a la Policia Local i
haver marxat a la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Des del consistori ens volem sumar a aquest reconeixement i agrair el serveis prestats
pel Sr. Marmol i el Sr. Conejo.
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I ja per acabar només em resta donar les gràcies de nou a la Policia Local, a tots
vosaltres, no només en nom dels regidors i regidores que avui m’acompanyen i de
l’Ajuntament, sinó que també, de ben segur, en nom de tots els calderins i calderines.
Un cop més, moltes gràcies!

