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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE SEGURETAT 
CIUTADANA D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, CELEBRADA EL DIA 28 DE 
GENER DE 2015 
 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la Sala de Plens, sent les dinou 
hores i trenta-cinc minuts del dia 28 de gener de 2015, es reuneixen en sessió 
extraordinària del Consell de Seguretat Ciutadana d’aquesta localitat, les següents 
persones: 
  
 La senyora Pilar Díaz, Alcaldessa i Presidenta del Consell. 
 
 La senyora Sara Forgas, 2a tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àmbit de Serveis a 

les persones; el senyor Eduard Sanz, 3r tinent d’Alcaldia i Regidor delegat 
d’Educació, Cultura i Ciutadania, la senyora Maria Mena, 4a tinenta d’Alcaldia, 
Regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç, i Regidora de districte de 
Montesa; la senyora Mariber Peláez, Regidora delegada d’Educació i cooperació 
al Desenvolupament; el senyor Antoni Azorín, Regidor de districte del Centre, el 
Gall i La Plana; la senyora Montserrat Zamora, Regidora de districte de Can Clota;  
el senyor José Antonio Hernández, Regidor de districte de Can Vidalet, i el senyor 
Juan Antonio Fernández, Regidor de districte de La Miranda i La Mallola 

 
 

Els senyors Joaquín Luque i Marcos Sánchez, del grup municipal Partit Popular; i 
la senyora Lídia Ibáñez, del grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds. El 
senyors Diego Martínez i Agustín Cide, de Ciutadans, la senyora Isabel Almató, 
d’ERC, i el senyor Pedro Rodríguez, de CiU. 

 
Com a representants de les Associacions de Veïns, legalment constituïdes, els 
senyors José María Rabadan i Antonio González, de l’AA.VV. de Can Vidalet; el 
senyor Javier Giménez, de l’AA.VV. de Can Clota; el senyor Agapito Gómez, de 
l’AA.VV. del Centre; els senyors Manuel Muñoz i Manuel Pozo, de l’AA.VV. de La 
Plana – Montesa; les senyores Eugenia Salmeron i Conxi Panuse, de l’AA.VV. del 
Gall; els senyors Carles Vives i Jesús Sanmartín, de la Comunitat de Propietaris 
de La Mallola, i el primer, també, en representació de PIMEC.  
 
Excusa la seva assistència el senyor Quim Lluís, de l’AA.VV. de La Miranda. 
 
La senyora Ma Teresa López, de la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues; 
la senyora Montse Curucelaegui, de Moto Club Esplugues, i també, del Cercle 
d’Artistes d’Esplugues; la senyora Basilisa Alcalde, del Centro Aragonés, el senyor 
Lluís Tarrés, de l’Avenç; el senyor Iban Salvador, de la Unió de Botiguers i 
Comerciants d’Esplugues; la senyora Isabel Puertas, ex-Regidora; el senyor Jordi 
Romero, de Nestlé; el senyor Enric Vilaseca, veí del carrer Magdalena Amigó; el 
senyor Josep Manel Sabaté, d’Àgora; el senyor Francisco Rubio Àlvarez, de Creu  
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Roja; i els senyors Ramon Gómez Garcia i José Ramon García del Rio, de la 
Fundació Casal dels Avis, de la Mallola.   

 
 Com a representants de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG - 

CME), la inspectora cap de l’ABP d’Esplugues – Sant Just, senyora Ruth Giralt; i el 
sotsinspector sotscap, senyor Xavier Martín Marcos.  

 
 Com a representants del Cuerpo Nacional de Policía, el comissari comarcal de la 

Comissaria de Cornellà, senyor Manuel Hernández, i l’inspector, senyor Francisco 
Grueso. 

 
 Com a representants del Servei de la Policia Local d’Esplugues, el seu director en 

funcions, senyor Juan A. González Leyva, acompanyat dels caporals, caps 
respectivament de la 1a i la 2a Seccions Operatives, senyors Galo Rangel i Jorge 
Ruiz. 

 
 El senyor Josep Ma. Ferré, gerent. 
 
 El senyor Juan Carlos Ruiz, tècnic de comunicació. 
 
 Actua de secretari el senyor Ramon Cairó, director dels Serveis Administratius. 
 
Pren la paraula la senyora alcaldessa, qui dóna la bona tarda els representants dels 
tres Cossos de Seguretat, als representants veïnals i del teixit associatiu de la ciutat. 
Explica als assistents que, en el Pla de Seguretat de la Policia Local es va reflectir el 
compromís, cada dos anys, de donar compte de la seguretat ciutadana dels dos anys 
immediats anteriors; en aquest cas, del 2013 i 2014. assegura que la feina, pot 
avançar, que ha estat intensa i de coordinació, i afegeix que és imprescindible 
aquesta bona tasca, més la col·laboració ciutadana. Sense dir res més, passa la 
paraula a la inspectora Ruth Giralt per tal d’anar avançant en l’Ordre del Dia. 
 

1. Balanç de la seguretat ciutadana, període 2013 - 2014 
 
La inspectora Giralt, després de desitjar també la bona tarda a tothom, passa a tractar 
aquest punt, fent balanç del 2013 i del 2014. Referint-se a les dades quantitatives, diu 
que parlarà de la projecció enquadrada en un evolutiu dels tres anys anteriors i que, 
posteriorment, el sots-cap, Xavier Martín, comentarà la projecció des del marc 
qualitatiu actual. Ajudant-se d’unes dispositives projectades en power-point, explica la 
inspectora que s’ha passat d’un total de 2.405 fets coneguts en el 2013, a un total de 
2.387 en el 2014, la qual cosa significa un petit decrement i suposa també una 
estabilitat en el temps. Informa que a Esplugues, la taxa de criminalitat és del 51,74 % 
i que sempre hi ha una diferència important respecte de la que té la Regió Policial 
Metropolitana Sud. Comenta l’evolució dels fets coneguts al llarg de l’any en uns 
trams rellevants; en els mesos de març-abril i d’agost-setembre, en el 2014; i en  
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els mesos de maig i juliol, en el 2013. Referint-se als robatoris amb força a 
establiments, es va acabar amb una detenció en el 2013. Fa esment, així mateix, que 
les faltes de furt (d’entitat menor) aquest any no tenen una afectació directa sobre les 
persones. Quan al robatori a interior de domicilis, durant els períodes estival i 
nadalenc, es detecta una incidència similar a tota la Regió. Seguidament, la 
inspectora mostra un quadre en el què es reflecteix numèricament l’evolució de 
delictes i faltes des de l’1 de gener de 2009, fins el 31 de desembre de 2014, mes a 
mes, i també el total anual. Al respecte en fa la següent lectura: en el 2009 i el 2011 
s’observen petits increments; en el 2012 hi ha una gran bonança, i el 2013 i 2014, són 
molt equivalents. De fet, en aquests dos darrers anys, s’observa una forta baixada 
dels delictes, de l’ordre del 8,6 % Com a significatiu, en l’àmbit dels delictes contra les 
persones, hi veiem un repunt del fets en violència domèstica, havent-se denunciat 58 
fets en el 2014. Si fem un tracte extensiu, tant en domèstica com en menors, tenim 
uns 80 ó 90 casos l’any de víctimes en seguiment, dels quals tenen una ordre de 
protecció uns 50 casos aproximadament. Seguidament, la inspectora s’adreça als 
assistents per comentar l’àmbit de les presentacions i dels col·loquis, que s’orienten a 
diversos sectors i a temàtiques també diferents. Adreçats als joves: seguretat viària, 
presentació del CME, prevenció - consum de drogues, situacions de risc pels joves, 
violència domèstica, de gènere, masclista, i Internet segura en diverses vessants. 
Adreçats a la gent gran: consells de seguretat en general, etc. Afirma la inspectora 
Giralt que donen  consells a la xarxa comercial i veïnal. Assegura que fan demanda, i 
tenen la voluntat de fer arribar al màxim a la ciutadania, la necessitat d’establir una 
sinèrgia entre la seva col·laboració i la feina constant de les forces policials, per tal 
d’aconseguir de forma proactiva els resultats esperats en matèria de seguretat 
ciutadana. 
 
Tot seguit pren la paraula el sotsinspector sotscap, senyor Xavier Martín, qui passa a 
fer una anàlisi qualitativa del període 2013 – 2014. Referint-se als robatoris amb força 
a establiment, explica que el perfil dels seus autors és el de persones molt reincidents 
durant el 2013 i fins al primer semestre de 2014. Destaca, al respecte, que en aquest 
darrers Nadals, havent-se desenvolupat l’operatiu “Grèvol” de vigilància de comerços i 
de polígons industrials, no s’ha observat cap robatori a establiment. Assegura el 
senyor Martín que en el 2014 els delictes han estat menys lesius: pugen les faltes i 
baixen els delictes. Alguns dels seus autors es desplacen pel territori i marxen fora, la 
qual cosa complica la feina. En el 2014, degut a això, va haver-hi una onada de furts i 
de robatoris amb força a interior de domicili (durant l’estiu i també en període de 
Nadal) Respecte dels furts explica els què practiquen noies joves de països de l’Est, 
què s’apropen a la gent gran per tal de guanyar-se la seva confiança, aleshores els 
sostreuen rellotges o joies. Sempre solen ser dones sobre homes, i hi ha disparitat 
d’autors. Al respecte, s’han fet xerrades preventives en els Casals d’Avis. Assegura el 
sotsinspector que sempre recomanen que es denunciï els fets ja que, cas contrari, es 
limita la persecució d’aquests delictes. Pel què fa als robatoris a interior de domicili, 
en el 2012 es duien a terme a càrrec de bandes especialitzades, en zones 
perifèriques, i en llocs on es presumia que hi havien objectes de valor. En canvi, en el  
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2014, durant el mes d’agost, s’han observat fets a Montesa, el Gall, el Centre, Can 
Vidalet, i el Gall, i en horari diürn – no se n’enregistren en hores nocturnes – i els seus 
autors són oportunistes de baix nivell. De fet, no van a cercar grans botins. Com a 
conseqüència, recomanem diversos mètodes de seguretat, per la qual cosa hem 
deixat uns tríptics a disposició dels assistents. No és un fenomen que es focalitzi 
només a Esplugues, sinó a tota la Regió Policial Metropolitana Sud. Va començar al 
Maresme. Aleshores es va posar en marxa el Pla Habitatge, per tal de coordinar 
serveis, accions de seguretat regional, controls de rodalies, etc. En aquest pla intervé 
la Policia Administrativa i l Cos d’Atestats. Els Serveis Centrals estudien aquesta 
delinqüència itinerant. Com a recordatori curiós: moltes de les víctimes tenien 
sistemes de seguretat, però no estaven activats. I per acabar, el sotsinspector explica 
als assistents que un dels elements més importants és el de les detencions que 
acaben en presó o en expulsió del territori. En el 2013 van ingressar 13 persones a 
presó, i en el 2014, altres 14 persones. 
 
Tot seguit pren la paraula l’inspector Leyva qui, primer que tot, manifesta sentir una 
satisfacció molt gran de veure a tantes persones, ciutadanes d’Esplugues, 
interessades en el tema de la Seguretat. Avança que la seva exposició seguirà tres 
línies: la de millorar la Seguretat Ciutadana, la de millorar la Seguretat Viària, i la de 
millorar la Convivència. Al respecte, informa sobre els percentatges de temps que 
dedica la Policia Local a cadascun d’aquests tres àmbits:  a Seguretat Ciutadana, el 
16,05 %, a Seguretat Viària, el 19,48 % i a Policia Comunitària: el 64,47 %. Assegura 
l’inspector que mantenim uns nivells de criminalitat força baixos. També fa palès que, 
de forma sostinguda, en els últims 10 anys s’ha produït una disminució dels accidents. 
Al respecte comenta que en el 2011 es va aprovar un Pla de Seguretat en què 
l’objectiu era reduir un 25 % els accidents en el 2014. Cal reconèixer que va ser 
massa ambiciós, més i quan es tracta d’una zona urbana. En realitat hem estat 
capaços de reduir en més del 10 % els accidents de trànsit en els quals, continua 
present l’alcohol. També s’hi detecta una alta participació dels vehicles de dues rodes. 
El què s’hi s’ha aconseguit és baixar els atropellaments en un 27 % en el 2014, tot i 
que aquells en què hi participa una persona gran han sofert un petit increment. Cal 
tenir en compte, però que en un 50 %, la responsabilitat de l’atropellament recau en el 
vianant. Seguidament, l’inspector Leyva facilita algunes dades referents al control dels 
vehicles en situació d’estacionament indefinit a la via pública. Ja en l’àmbit de la 
Policia Comunitària, es fa palès que les prestacions d’auxili s’han incrementat en un 
12,69 %, i que en més d’un 55 % dels casos, el destinatari final és la gent gran. 
S’explica també la implicació de la Policia Local en el comís de drogues a la gent jove. 
En els mercats ambulants s’ha produït també un increment de comisos de gènere, per 
venda sense llicència o per no acreditar-se’n la seva procedència. Informa l’inspector 
que en el 2014 s’ha detectat un cert increment dels actes vandàlics. Es fa saber als 
assistents que s’ha desenvolupat una operació específica, anomenada “veladores”, 
en la què s’hi han invertit més de 500 actuacions específiques de control a la via 
pública. També fa saber que els establiments que els interessa inspeccionar són 
aquells que tenen un impacte sobre el civisme o la convivència. En aquest sentit s’ha  
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produït un fort increment de les inspeccions d’activitats, tant amb el CME com amb el 
CNP (quatre en el 2013, per 14 en el 2014) Respecte de les denúncies per infracció a 
la vigent Ordenança municipal sobre Convivència Ciutadana, s’ha produït un 
decrement, passant-se de les 740 en el 2013, a les 661, en el 2014. En els llocs 
d’actuació prioritària s’observa que, gairebé totes les tipologies es troben en retrocés, 
excepte les referides a la tinença responsable d’animals de companyia. En el 
rànquing de tipologia de denúncies hi ha tot allò relacionat amb l’alcohol, la tinença 
responsable d’animals de companyia, i també desenvolupar activitats sense llicència. 
Podem assegurar que decreixen les denúncies per infraccions a l’Ordenança general 
de Convivència Ciutadana, també decreixen les trucades, els requeriments. Podem 
parlar, en realitat, d’un bon nivell de pacificació. En el 2014, l’Agent Tutor ha estat 
incorporat al Banc de Bones Pràctiques de la Fundació Pi i Sunyer. S’ha anat 
certificant la ISO 9001, any rere any, i s’han desenvolupat les accions més 
significatives del Pla de Seguretat. Recentment, s’ha desenvolupat una APP de 
seguretat, i afirma l’inspector que, a partir d’avui pot baixar-se l’aplicació per Apple. 
També es comenta que està pràcticament enllestit un nou Pla de Seguretat. Acaba la 
seva intervenció l’inspector Leyva amb la cita d’un proverbi de Thomas Carlyle (1795-
1881. Historiador, pensador i assagista anglès: “Si se sembra una llavor amb fe, i es 
cuida amb perseverança, només és qüestió de temps recollir-ne els fruits” 
 
Tot seguit intervé el comissari del CNP, senyor Manuel Hernández, qui es presenta a 
sí mateix com el nou comissari de la Comissaria del Baix Llobregat. En relació amb 
les seves funcions, explica les referents a documentació: DNI, passaports; i també a 
estrangeria, a més de la seva col·laboració amb altres cossos policials. Assegura que 
en el 2014 s’ha produït un increment de DNI’s, en un 4,31 %, i de passaports, en un 
17,05 % Respecte de l’expedició de documents a ciutadans estrangers, les targetes 
familiars comunitàries s’han incrementat en un 25 %, les targetes d’estudiants també 
s’han incrementat en un 78,57 % i els certificats comunitaris, en un altre 17,76 % 
Informa el comissari als assistents que es poden presentar els interessats a les seves 
oficines de la DGP. En tenen 6, Cornellà, El Prat, Sant Boi, Castelldefels... Pel que fa 
les nacionalitats (sol·licitud de nacionalització) s’observa un increment del 13,90 e el 
2014, respecte del 2013, i quan les cartes d’invitació un petit decrement del 5, 22 % 
Aquestes cartes d’invitació comporten una responsabilitat. Si l’invitat no torna al seu 
país d’origen, aleshores la sanció és per a tots dos. A continuació, el senyor 
Comissari s’ofereix a donar unes recomanacions pràctiques, com ara la sol·licitud de 
cita prèvia per expedició o renovació de documents. Assegura que a Cornellà també 
s’atén sense cita prèvia si queda degudament justificat, aprofitant els forats que 
deixen els qui tenen cita prèvia i no s’hi presenten. És possible, però, que hagin 
d’esperar una hora per a ser atesos. També explica el senyor Hernández que 
disposen d’un equip mòbil per a documents de persones malaltes, o que precisin fer 
tràmits testamentaris, un cop comprovada la necessitat mitjançant certificat mèdic.  
 
Arribat aquest punt, pren la paraula l’inspector, senyor Francisco Grueso qui, dins 
l’àmbit d’Estrangeria comenta als assistents els dispositius conjunts dels tres cossos,  
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manifestant que treballen també amb la Inspecció de Treball. En el 2013 es van dur a 
terme un total de 13 dispositius conjunts, per 17 en el 2014, la qual cosa suposa un 
increment del 30,77 % Assegura que no ha estat necessari detenir ningú, finalment 
Sobre aquest tema explica la problemàtica de contractar un estranger en situació 
irregular – per exemple que no estigui d’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social – la 
qual cosa pot suposar sancions administratives i, si escau, algun tipus de delictes 
contra els treballadors estrangers. 
 
El senyor comissari vol afegir que a partir d’un parell d’actuacions en empreses, es va 
produir la detenció de dos individus en situació irregular. Cal concloure que existeix 
explotació si el treballador cobra un salari per sota del què està reglamentat. 
Manifesta, tot seguit, que això és tot per la seva part. 
 
 

2. Anàlisi de la situació actual 
 
Arribat aquest punt de l’Ordre del Dia, es dóna aquest per debatut. La senyora 
alcaldessa diu que es podria obrir, seguidament un torn obert de paraules i que, al 
final, parlaríem del nou Pla de Seguretat que s’està ultimant. 
 
El Consell es dóna per informat. 
 
 

3. Torn obert de paraules 
 
Pren la paraula el senyor Carles Vives, de la Comunitat de Propietaris de La Mallola, i 
també, en representació de PIMEC. Vol aclarir, primer, que no s’ha parlat suficient de 
les actuacions per damunt de l’autopista; segon, de les persones expulsades 
d’Esplugues o d’Espanya i, tercer, vol posar de manifest que a La Mallola, en 
aquestes últimes setmanes s’han incrementat les entrades a domicilis. 
 
El senyor Antonio González, de l’AA.VV. de Can Vidalet, felicita la millora que s’ha 
produït en els estacionaments del barri. Manifesta, però, que no cal baixar la guàrdia, 
ja que respecte dels balcons que donen al carrer alguns veïns han hagut de posar-hi 
reixes. Pregunta: a les persones que van resultar víctimes de robatori, se’ls informa 
de les detencions? Poden recuperar les pertinences sostretes? Afirma, així mateix, 
que pel carrer Molí no s’hi pot circular, i pregunta si, de tan en tan, no s’hi podrien 
donar una volteta – referint-se als agents policials – ni tan sols a peu. 
 
La inspectora Giralt dóna resposta, primerament, al senyor Vives, i li comenta que, 
efectivament, és el risc de deixar-se un barri. Reconeix que, efectivament hi ha hagut 
tres fets, un d’ells en temptativa de robatori en domicili a La Mallola. Assegura, però 
que, des de fa 10 dies hi ha un increment de presència, i vol indicar algunes qüestions 
relatives a aquest barri. Vol fer palès que ahir – pel dimarts 27 de gener – van tenir  
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una reunió entre la Policia Local i el Cos de Mossos d’Esquadra, en la què es va 
acordar un increment de presència a la zona. Els fet s’han produït en horari divers. En 
un d’ells hi havia un estudiant universitari a casa que es va amagar al terrat. La 
primera reacció d’aquesta persona va ser marxar del lloc. Explica la inspectora que es 
treballa en la prevenció, amb un increment de la presència, i que utilitzen els elements 
de seguretat de què disposen. Demana que qualsevol element discordant que 
observin ho comuniquin a la Policia Local o a ells, referint-se al Cos de Mossos 
d’Esquadra. 
 
El senyor Vives pregunta si serveixen les gravacions d’imatges. 
 
La inspectora Giralt li respon que sempre serveixen, malgrat la seva qualitat. 
 
El senyor comissari parla al respecte sobre l’expulsió dels estrangers, i comenta que 
si la persona és detinguda – tractant-se d’un estranger – i es troba en situació il·legal, 
aleshores es fa una proposta d’expulsió i, si el Jutjat de Guàrdia ho autoritza, 
aleshores s’ingressa en el CIE i, posteriorment, s’expulsa a aquesta persona al seu 
país. 
 
La inspectora Giralt reprèn la seva intervenció, en aquesta ocasió per donar resposta 
al senyor González, i li explica que a qualsevol víctima de qualsevol delicte se li 
demana faci una relació d’objectes. Respecte dels objectes recuperats se’n fa un 
bolcatge, amb posterior reconeixement per part de les víctimes. Existeix sempre la 
voluntat de seguiment i devolució.  
 
L’inspector Leyva, en resposta també al senyor Antonio González, explica a aquest 
que tenen l’experiència de les obres del Metro, i assegura que els robatoris amb 
violència a establiments no estan ara mateix en un moment àlgid, però que es 
mantindran vigilants i atents. 
 
La senyora alcaldessa comenta que cal la col·laboració ciutadana i que es presentin 
denúncies. Col·laboració i denúncia, encara que sigui en grau de temptativa. 
 
Seguidament, el director de la Policia Local, senyor Juan González Leyva, comenta 
als assistents que pel Pla de Seguretat 2015 – 2018 precisen la col·laboració de la 
ciutadania, i assegura que tots ens podem sentir autors d’aquest pla, fruit de l’anàlisi i 
de la intel·ligència policial. Afirma que es tracta d’una peça clau de feina comuna entre 
Associacions de Veïns, Unió de Botiguers i Comerciants, Equip de Govern, Cossos 
Policial coordinats, en definitiva, tota la xarxa social. Com antecedents cita alguns 
Plans de Seguretat anteriors, coma ara el de 2007-2010, ó el 2011-2014. Fa esment 
també del Pla General de Seguretat de Catalunya, de 2014-2015, i del Pla Estratègic 
de Seguretat Viària de Catalunya. Com a objectius generals: millorar la seguretat 
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ciutadana, la seguretat viària, la convivència i el civisme a la ciutat, sota determinades 
premisses. Com a eixos d’actuació prioritària, parla dels objectius prioritaris, un d’ells  
 
 
 
 
 
la reducció de la criminalitat. Com actuacions a dur a terme: inspeccions tècnic – 
administratives, Mesa de Coordinació Operativa, relacions amb la Comunitat, l’APP 
de Seguretat, i les accions formatives. Pel que fa la mobilitat segura, del què es tracta 
és de reduir accidents, i les actuacions van adreçades a la prevenció i a la protecció 
dels passos escolars. Quan el civisme i la convivència, l’objectiu principal ha de ser 
reduir el nombre d’actes vandàlics, amb actuacions preventives i, donat el cas, amb el 
programa de Commutació de Sancions per treballs envers la Comunitat. Dins l’àmbit 
de la participació i corresponsabilitat ciutadana, l’objectiu seria incrementar la 
participació de la ciutadania. Aquí hi haurien actuacions preventives, com ara les 
reunions mensuals amb les Associacions de Veïns, i de coordinació, com la taula de 
convivència de Can Vidalet. També hi tindrien cabuda les actuacions relacionades 
amb la Comunitat. Pe que fa les emergències, l’objectiu seria actuar en situacions 
d’emergència sense incidències importants. En aquest sentit, les actuacions 
preventives consistirien en la creació d’un grup local de voluntaris de Protecció Civil. 
Les de coordinació, amb simulacres d’evaqüació, les de relacions amb la Comunitat, 
amb xerrades d’autoprotecció. També hi haurien actuacions adreçades a la formació. 
 
El senyor Carles Vives intervé de nou per felicitar la presència coordinada dels tres 
cossos policials i, també, per la seva professionalitat. 
 
No havent més assumptes que tractar, la senyora alcaldessa dóna per finalitzada la 
sessió a les vint-i-una hores i sis minuts del dia abans indicat, estenent-se la present 
acta en vuit folis de paper membret municipal, que firmen la senyora Presidenta i jo, el 
Secretari en funcions del Consell, que en dono fe. 
 
LA PRESIDENTA,                                                                                 EL SECRETARI, 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pilar Díaz Romero                                                                         Ramon Cairó i Munné 

 


