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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, CELEBRADA EL DIA 17 DE JULIOL DE 2014 
 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la Sala de Plens, sent les 19 hores i 
40 minuts del dia 17 de juliol de 2014, es reuneixen en sessió ordinària del Consell de 
Seguretat Ciutadana d’aquesta localitat, les següents persones: 
  
 La senyora Pilar Díaz, Alcaldessa i Presidenta del Consell. 
 
 El senyor Enric Giner, 1r Tinent d’Alcaldia, President de l’Àmbit de Territori i 

Sostenibilitat, i Regidor de Districte de Finestrelles i Ciutat Diagonal; La senyora 
Maria Mena, 4a Tinenta d’Alcaldia, Regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Comerç, i Regidora de Districte de Montesa; el senyor Juan Antonio Fernández,  
Regidor delegat d’Emprenedoria, Ocupació i Ciutat del Coneixement, i Regidor de 
Districte de La Miranda i La Mallola; la senyora Montserrat Zamora,  Regidora 
delegada d'Esports i Joventut, i Regidora de Districte de Can Clota; el senyor José 
Antonio Hernández, Regidor delegat de Nova Ciutadania, i Regidor de Districte de 
Can Vidalet; i el senyor Antonio Azorín, Regidor de Districte del Centre, El Gall i La 
Plana. 

 
 El senyor Pedro Ruíz, en representació del grup municipal Popular; i el senyor Pedro 

Rodríguez Silva, en representació del grup municipal Convergència i Unió.   
 

Com a representats de les Associacions de Veïns, legalment constituïdes, el senyor 
Javier Giménez, de l’AA.VV. de Can Clota; així com el senyor Iban Salvador, de la 
Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues. 

 
La senyora Isabel Puertas i el senyor Joan Carles Samper. 

 
 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, sots-cap, senyor Xavier Martín. 

 
 Com a representants del Cuerpo Nacional de Policia, el Comissari, senyor Manuel 

Hernández Blázquez (Comissaria de Cornellà – Baix Llobregat) i l’inspector, senyor 
Francisco Grueso Romero. 

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

funcions, senyor Juan A. González Leyva, i el caporal cap de la 1a Secció Operativa, 
senyor Galo Rangel Navarro. 

 
 El senyor Josep Ma. Ferré, gerent. 
 

El senyor Juan Carlos Ruíz, coordinador tècnic de Comunicació 
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 Excusen la seva assistència, el senyor Pedro Carmona Pérez, Secretari de la 

Corporació i el senyor Jorge Ruíz Herrera, caporal cap de la 2a Secció Operativa de 
la Policia Local. 

  
 Actua de secretari el senyor Ramon Cairó, director dels Serveis Administratius. 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior corresponent a la sessió de data 

29 de gener de 2014  
 
Juntament amb la invitació a aquesta sessió del Consell s’ha lliurat còpia de l’acta de la 
sessió anterior a tots els assistents, els quals han tingut l’oportunitat de llegir-la i, no 
havent-hi ara cap objecció, la senyora alcaldessa declara la seva aprovació per 
unanimitat. 
 
 
2. Donar compte de les actuacions dutes a terme a partir de les propostes 

plantejades en l’anterior Consell de Seguretat Ciutadana 
 
A partir d’un recull de propostes veïnals exposades – de fet ja tractades – en la sessió 
anterior del Consell de Seguretat Ciutadana, el sergent director de la Policia Local, 
senyor González Leyva, dóna la paraula a la inspectora Giralt per tal que aquesta pugui 
dur a terme una breu exposició - a la què s’havia compromès - per tal d’ampliar de forma 
monogràfica l’evolució de la violència masclista, amb diferenciació de la violència 
domèstica i la de gènere. 
 
Comença la seva exposició la senyora Giralt explicant que violència domèstica i violència 
de gènere són dos conceptes diferents, que no cal confondre. Mentre que la primera 
comprèn el maltractament físic, psíquic o per qualsevol mitjà exercit sobre membres del 
nucli familiar, cercant-se precisament la protecció d’aquest nucli; la violència de gènere 
es manifesta de la situació de desigualtat o de poder entre els homes i les dones, i 
comprèn tot tipus de violència: física, psíquica, sexual, coaccions, etc. de l’home a la 
dona. Refereix la inspectora que la nostra Regió Policial va ser pionera en un sistema de 
recull informàtic per tal de donar una millor protecció, tant domèstica, com de gènere. 
Parlem de situacions de reincidència, etc. També està establert un qüestionari de risc. 
Explica que hi ha tres graus de protecció, o si es vol, tres nivells, més enllà que hi hagi o 
no ordre de protecció. Els jutges, al respecte, són selectius. Respecte dels seguiments, 
es fa palès que a nivell d’Esplugues, durant els tres darrers anys es mantén el nombre 
de denúncies: entre les quaranta (40) i les cinquanta (50) Pel que fa les ordres de 
protecció aquestes recauen sobre un 40% o 50% de les denúncies interposades. Tal i 
com està organitzat, quan una persona és identificada, qualsevol cos policial pot saber 
que té un allunyament: 400 m, 1.000 m o, fins i tot, que no pugui entrar al municipi 
d’Esplugues. Introduir una víctima en el programa suposa fer-ne un seguiment. A part el 
seguiment que puguin fer-ne els Serveis Socials. També poden prestar-se els Serveis de 
la Generalitat, això és a elecció de la víctima. 
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La senyora Isabel Puertas, qui havia requerit aquesta informació, manifesta que amb 
aquestes explicacions es dóna per satisfeta. 
 
La senyora alcaldessa, en canvi, diu que ella no ho està tant, ja que segons manifesta 
caldria fer un seguiment, especialment a través del Consell Comarcal. Afegeix que 
només es concedeixen, aproximadament, un 50 % de les ordres de protecció i que, igual 
com fem un seguiment de l’índex delinqüencial – taxa de criminalitat – també hauríem de 
fer un seguiment de l’evolució d’aquest tema.  
 
El Consell es dóna per informat. 
 
 
3. Anàlisi i avaluació de la seguretat ciutadana, referida al període comprès entre 

els dies 1 de gener i 30 de juny de 2014 per part del Cos de Mossos d’Esquadra, 
i en idèntic període pel que fa al Cos Nacional de Policia i la Policia Local, en 
l’àmbit de les seves respectives competències. Comparativa amb el període 
anterior, de l’1 de gener al 30 de juny de 2013 

 
Intervé la inspectora, senyora Giralt, qui explica als assistents que porten bones noves 
perquè en la comparativa interanual hem millorat en un 3% de fets. Amb això acomplim 
amb una màxima de l’alcaldessa, qui ens requereix sempre una millora constant. Tot i 
uns petits repunts, - aclareix la inspectora – hi ha una reducció global. El mes de juny de 
2014: 2.361 fets, en el juny de 2013: 2.400, i en el juny de 2.012. 2.300 fets. En 
definitiva, una continuïtat. La taxa de criminalitat  se situa a juny de 2014 en el 50,59 %0  

En el mes de gener del 51,04 %0  La comparativa amb la Regió Policial Metropolitana 
Sud és, a juny 2014: 58,50 %0 i a juny de 2013, del 69,89 %0 En els mesos de gener i de 
febrer hi ha hagut un repunt de fets sobre vehicles. En el mes de març, repunt dels 
robatoris a interior de vehicle i robatoris a establiments (primer en horari nocturn, i 
després a mig dia) Es va procedir a la detenció d’una persona el dia 16 de juny. El mes 
d’abril va ser un mes amb incidències en relació amb furts de ciutadans d’origen 
romanès (cadenetes, rellotges, diners...) A finals de maig i el mes de juny, vàrem 
observar un increment de robatoris a establiments, respecte dels quals encara que 
teníem certesa sobre l’autoria no disposàvem de la càrrega de prova suficient. En resum, 
aquests fets delictius són els què ens han motivat la configuració de dispositius com el 
de Pasqua, els de Festes, etc. tractant-se de dispositius reactius molt fructífers amb 
alguns ingressos a presó, què ens han permès continuar el període de pau. La 
inspectora passa tot seguit la paraula al sotsinspector, Xavier Martín, qui farà una 
exposició sobre les detencions i investigacions més rellevants dutes a terme en el 
període comprès entre els dies 1 de gener i 30 de juny de 2014. 
 
El sotsinspector Martín  explica als assistents que, d’una banda, existeix una 
delinqüència local, de persones que viuen o es mouen pel municipi, que acostuma a ser 
poc especialitzada, força reincident i amb afectació a la sensació de seguretat dels 
ciutadans. Per una altra, també existeix una delinqüència més itinerant, més 
especialitzada, poc constant i que actua a ratxes en el nostre municipi. Destaca com a 
molt positiu el sotsinspector que, moltes de les investigacions i detencions policials 
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realitzades, han culminat amb penes d’ingrés a presó, fet que, sense cap mena de 
dubte, afecta molt directament en el mapa delinqüencial de la ciutat. En relació amb els 
robatoris amb violència, es fa referència a un atracament amb arma blanca a 
l’establiment Schlecker, del carrer Josep Gras, es va procedir a la detenció del seu autor 
qui va ingressar a presó. De l’estudi i anàlisi de diversos atracaments a supermercats, 
també de poblacions diverses, s’ha pogut determinar la relació entre diferents 
atracaments realitzats per la mateixa persona. A conseqüència de les diferents 
investigacions es resol, entre d’altres, l’atracament ocorregut el passat dia 8 de gener a 
l’establiment Condis de l’avinguda del Torrent. El modus operandi consistia en aprofitar 
el moment en què la caixera obre la caixa registradora, per amenaçar amb arma blanca 
a fi de sostreure els diners de la recaptació. El seu autor fou detingut com a presumpte 
atracador de 9 fets denunciats a diferents poblacions. Pel que fa els robatoris a interior 
de domicili, explica el sotsinspector que es tracta d’una de les tipologies delinqüencials 
que més afecten a la sensació de seguretat, pel fet que t’entren al domicili i et sostreuen 
objectes, quelcom molt sensible. Explica que comentarà tres casos diferents. El primer 
d’ells a l’avinguda del Torrent, lloc on es produí un intent de robatori poc especialitzat per 
part de tres joves amb antecedents, veïns del municipi, que intenten accedir a un àtic. Es 
destaca la col·laboració ciutadana d’un veí del pis del davant que, observant com volien 
accedir al pis, a banda de trucar al telèfon d’emergències 112 van realitzar un reportatge 
fotogràfic de l’intent d’intrusió al domicili. Reportatge fotogràfic que va servir de prova per 
a la seva detenció. Una dotació arribà al lloc i localitzà als tres nois amb un tornavís amb 
el què haurien intentat forçar la porta d’accés. El segon correspon a habitatges del carrer 
Puig i Cadafalch. En aquest cas parlem de la desarticulació d’una organització criminal 
molt especialitzada en els robatoris a interior de domicili. L’Àrea Regional d’Investigació 
va acabar detenint a 6 persones a les que se’ls imputen un total de quaranta (40) 
robatoris a interior de domicili. Més concretament a Esplugues, se’ls imputen tres 
robatoris. El modus operandi era l’escalament per canonada, mentre un dels autors es 
queda per la zona controlant l’entorn. El tercer cas correspon a la detenció de dos 
individus que havien violentat un domicili en un bloc de pisos del carrer La Vinya. Alertats 
per un testimoni sobre a presència de dues persones en un bloc de pisos en actitud 
sospitosa, un indicatiu policial s’adreçà al lloc i localitzen en un domicili violentat als 
detinguts amb dues bosses plenes d’objectes de valor (joies i aparells electrònics, entre 
altres objectes) El modus operandi: forçament de portes tipus bec de lloro. Un altre tipus 
penal no tan greu és el que es realitza prop de la gent gran per tal de perpetrar-los 
robatoris, furts, estrebades de cadenetes, etc. Solen ser dones joves d’entre 20 i 30 
anys, d’origen romanès. S’adrecen a gent gran i tracten de distreure la persona per tal de 
sostreure-li el que puguin. I això ho fan amb l’artilugi de demanar una signatura per a una 
ONG, o fent abraçades, fins i tot amb oferiments sexuals, tot plegat per a què la persona 
s’atabali. Assegura el sotsinspector que, de vegades, no es denuncien aquests fets, 
malgrat la qual, hem fet diverses detencions. A rengló seguit es comenta l’assumpte 
corresponent a robatoris a establiments del Barri Centre. Una persona, primer per la nit, i 
després a mig dia, seria l’autor d’aquests robatoris. Gràcies a l’avís veïnal va poder ser 
detingut. Tenia 24 antecedents, i en una sola nit va poder perpetrar nou (9) robatoris. El 
jutge va ordenar el seu ingrés a presó. D’aleshores ençà ha retornat la pau social. 
Resulta que l’individu tenia 113 detencions en 6 mesos, 12 d’elles amb ingrés a la presó.   
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Arribat aquest punt intervé el sergent Leyva, director del Servei de La Policia Local, qui 
explica als assistents que no comentarà l’àmbit de la Seguretat Ciutadana, atès que ja 
ha estat àmpliament comentat pels companys dels Mossos d’Esquadra. Sí ho farà, en 
canvi, en relació amb l’àmbit del la Seguretat Viària, explicant que el nombre d’accidents 
durant el primer semestre de l’any s’havia reduït en un 0,79 %, i que entre el 2004 i el 
2013, la reducció havia estat del 33,24 % Pel que fa el nombre de ferits, s’ha produït un 
petit increment, en 7 accidents. En correspondència amb els objectius fixats al Pla Local 
de Seguretat Viària, val a dir que entre els anys 2009 i 2013 el nombre d’accidents amb 
ferits s’ha reduït un 7,75 %. Comenta també el sergent que els vehicles de dues rodes 
estan molt implicats en accidents i que, darrerament – 1r semestre 2014 - es ve 
observant un increment en el nombre d’atropellaments en els que la causa més probable 
és la imprudència del vianant. Per tal d’aconseguir millorar la seguretat viària, 
especialment en aquest temes, s’explica que se segueixen impartint classes d’educació 
viària i cívica a càrrec del caporal monitor, Lluís Muñoz, així com també mitjançant 
consells inserits en el Faceboock de Trànsit i a les reunions on s’imparteixen consells de 
seguretat. Segons indica el sergent Leyva, el darrer any s’ha produït un increment del 
3,57 % d’infraccions (penals i administratives) per conduir sota els efectes de l’alcohol, i 
d’un 28,57 % en la resta de delictes contra la seguretat viària. S’explica, així mateix, que 
en el decurs del primer semestre del 2014, la Policia Local ha participat en 6 campanyes 
proposades des del Servei Català de Trànsit, i una campanya municipal de control dels 
vehicles de dues rodes. En relació amb les denúncies administratives per infraccions de 
trànsit, val a dir que les infraccions estàtiques (estacionaments) es mantenen en les 
xifres habituals, mentre que s’han incrementat la majoria de tipologies més importants 
d’infraccions de moviment (semàfors en vermell, fer ús del telèfon mòbil, o no dur cordat 
el cinturó de seguretat) S’informa tot seguit que, des de l’entrada en vigor de la nova 
Ordenança sobre estacionament regulat, l’abril de 2013, la Policia Local ha controlat 140 
vehicles en situació d’estacionament indefinit, dels quals en 61 ocasions han estat 
retirats posteriorment pels seus conductors. 
 
Ja en l’àmbit de la Policia Comunitària, el sergent Leyva comenta la reducció en un 18 % 
de les prestacions d’auxili, tenint en compte que la gent gran és la que més ho sol·licita. 
També es fa palès que les actuacions relacionades amb la gent gran s’han reduït un 64 
%, i que estan estudiant els motius. El nombre de denúncies administratives associades 
amb la tinença il·lícita i/o consum d’estupefaents s’ha incrementat un 5,88 % degut a la 
presència en els llocs d’actuació prioritària. S’han reduït els actes de vandalisme i s’han 
incrementat les actuacions de denúncia i inspecció als establiments (+75,86 %) També 
es volen referir les actuacions reactives i preventives dutes a terme a la zona dels horts 
de Can Cervera. Amb motiu de l’anomenada “Operació Vetlladors”, engegada el mes 
d’abril i que conclourà cap a l’octubre,  s’han practicat més de 190 actuacions de control 
d’inspecció preventiva a les terrasses dels establiments. En relació amb l’Ordenança 
sobre Convivència Ciutadana (OGCC), val a dir que el darrer any, el nombre de 
denúncies s’ha reduït en un 19 % i la tendència actual cal valorar-la positivament. En 
general, totes les tipologies més importants experimenten un retrocés, excepte les 
associades amb la tinença no responsable dels animals de companyia, què han 
experimentat un increment del 15,63 % (4a en el rànking) A tall d’exemple, l’”Operació 
Can” del mes d’abril va suposar l’extensió de 27 denúncies. Quan la resta, en destaquen  
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les infraccions associades al consum d’alcohol (1a en el rànking) tot i que han 
experimentat un retrocés del 28,15 %; les molèsties per sorolls (2a en el rànking, - 6,35 
%) i les activitats sense llicència (3a en el rànking amb un retrocés del 16,17 %) 
S’argumenta una tendència evolutiva sostinguda en els darrers 3 anys que evidencia una 
reducció en: el nombre de trucades telefòniques, el nombre de requeriments adreçats a 
la Policia Local (urgents i no urgents) el nombre de queixes associades amb qüestions 
competència de la Policia Local, i la davallada del nombre d’infraccions a l’OGCC. 
Aquest conjunt d’indicadors esdevé un “baròmetre” que evidencia una progressiva 
millora en el civisme, la convivència i en la qualitat de vida a la ciutat. Paral·lelament, 
s’incrementa el nombre de trucades de retorn  a la ciutadania, d’altra banda, un 
compromís de servei. 
 
A continuació pren la paraula el Comissari del CNP, senyor Manuel Hernández Blázquez 
(Comissaria de Cornellà – Baix Llobregat) qui explica als assistents que aquest cos 
policial té competències exclusives en matèria de documentació i d’estrangeria. Referint-
se a qüestions pràctiques, comenta que el RD 411/2014, modifica les normes per a 
l’obtenció del passaport, e imposa que, per expedir passaport a menors cal la presència 
directe del pare i de la mare. Això també és vàlid per a les Oficines Consulars. Quan ens 
trobem en presència de separacions, divorcis, etc. en què ambdós cònjuges 
comparteixen la pàtria potestat, hauran necessàriament de coordinar-se. Això obeeix al 
tema de segrestaments de menors. Encara que un pare es trobi a Galícia – posem per 
exemple – haurà de personar-se a una oficina del CNP la qual es comunicarà amb la 
Comissaria de Cornellà.. El què es tracta és de la protecció del menor. A part del 
passaport, hi ha altres documents per sortir per la Unió Europea amb autorització del 
CNP, l’Alcaldia, PG - Cos Mossos d’Esquadra, els quals continuen provisionalment 
vigents fins que es modifiqui el tema del DNI i, en conseqüència, són vàlids de moment 
amb la firma d’un únic progenitor. 
 
En un altre ordre de coses, el Comissari comenta als assistents que, a un estranger en 
situació il·legal no se’l pot contractar i, encara menys, explotar laboralment. Explica que 
si detecten situacions com aquestes, procedeixen a la detenció i posta a disposició 
judicial de les persones que en són responsables. També comenta que l’expedició del 
DNI es fa pel sistema de cita prèvia, tot i que a l’estiu és més complicat, però tot i això 
procuren que se solucioni. De totes formes, tenen funcionaris amb diversos horaris. Al 
respecte, prega als assistents que difonguin aquestes informacions. 
 
Pren la paraula, tot seguit, l’inspector, senyor Grueso, qui passa a parlar sobre 
estrangeria. Explica que, en el què va d’any han incrementat les inspeccions a 
establiments en un 50 %, en total 12, amb participació d’Inspecció de Treball, del Cos de 
Mossos d’Esquadra i de la Policia Local. Comenta, així mateix, que es venen fent 
controls a la via pública per la zona de la Bòbila, amb un increment del 6 % respecte del 
període anterior. Pel que fa als delictes contra els drets dels treballadors, informa als 
assistents que s’han desarticulat dues xarxes que promovien delictes contra els drets 
dels treballadors. Per exemple, amb tasques de repartiment de publicitat, o de rentat i 
neteja de vehicles, amb un salari d’un euro (1 €) al dia, a part del menjar a mig dia. 
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Arribat aquest punt, intervé la senyora alcaldessa, qui aplaudeix la baixada de 3 punts en 
l’índex de criminalitat, i afegeix que, si ens referim a delictes, aquests baixen un 13 % 
 
El Consell es dóna per informat. 
 
 
4. Torn obert de paraules  
 
Intervé en primer lloc el senyor Iban Salvador, de la Unió de Botiguers i Comerciants 
d’Esplugues, qui agraeix i felicita als tres cossos policials representats a la taula. 
 
El Regidor, senyor José Antonio Hernández, pregunta per la modificació de la Llei de 
Seguretat Ciutadana i, més concretament, sobre la discrecionalitat de les identificacions. 
 
El Comissari, senyor Hernández Blázquez, li respon que ell creu que, finalment, no es 
podrà identificar ningú, simplement, pel seu aspecte, la seva raça, etc.  
 
Novament el Regidor, senyor Hernández, intervé per dir-li al Comissari que no ha entès 
bé allò de la sortida del país de menors. 
 
El Comissari li respon que, amb passaport: sense restriccions, i cal la signatura dels dos 
progenitors. Per la Unió Europea, amb el DNI, més, de moment, l’autorització d’un 
progenitor. 
 
La Regidora, senyora Maria Mena, pregunta per l’accidentalitat de les bicicletes (bicicleta 
– vianant) Se li explica que durant el període ha han hagut 2 sinistres, un d’ells a Can 
Clota. 
 
El Regidor, senyor Azorín, manifesta saber de la limitació d’efectius els caps de 
setmana, i referint-se al mercat setmanal de la Rambla Àngel Guimerà, diu que quan hi 
ha la Policia Local i el Cos de Mossos d’Esquadra tot va bé. Assegura que hi va 
d’incògnit i escolta. La gent ho comenta: “cuidado, hi ha la Policia Local, i els Mossos per 
l’altre cantó” Agraeix al Comissari la informació sobre passaports. 
 
El senyor Xavier Giménez, de l’AA.VV. de Can Clota, pregunta arran de la Inspecció de 
Treball que, si la ciutadania detecta irregularitats i ho posa en coneixement, si aquesta 
denúncia queda a l’anonimat 
 
L’inspector Grueso li respon que estan esperant aquesta col·laboració i que actuaran al 
respecte. Que per suposat que la denúncia queda a l’anonimat. 
 
Intervé la senyora Isabel Puertas, qui vol fer dues preguntes: la primera, referida al 
mercat setmanal (“mercadillo”) No li preocupa tant el què venguin en una manta, si les 
furgonetes que deixen els venedors ambulant allà on volen, les estacionen després en 
llocs que no deixen sortir del pàrquing. Assegura que això ja ho denunciava ella quan era  
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Regidora. La segona pregunta fa referència als empresaris que estan explotant als 
treballadors. Pregunta quin tipus de multa tenen, i si van a la presó. 
 
El Comissari li respon que als empresaris que exploten els treballadors, quan els 
detenen els posen a disposició judicial. Després se’ls posa en llibertat amb càrrecs i, 
posteriorment, se celebrarà el judici. Però no van a la presó. Solen ser situacions 
d’esclavitud d’empresaris de la mateixa nacionalitat que els explotats. Es relativament 
freqüent de veure-ho en paquistanesos. Es tracta d’una pena de multa, l’import de la 
qual dependrà de si es té  o no molt esclavitzats els treballadors. 
 
La inspectora Giralt assegura que això ho han treballat amb la Inspecció de Treball. 
 
L’inspector Grueso postil·la que, efectivament, Inspecció de Treball rep el contracte, veu 
les hores que fa, etc. i, aleshores, revisen a l’empresari. 
 
El sergent Leyva explica que estan treballant en el tema de les operacions mixtes: 
l’operació “Albatros”. Pren nota sobre la indisciplina dels estacionaments i de les 
dificultats relacionades amb el col·lectiu dels venedors ambulants. 
 
La inspectora Giralt intervé novament per tal d’explicar que ells tenen els mateixos 
efectius, de dilluns a diumenge. Que de vegades amb aquest tema hi ha una 
equivocació. 
 
El Regidor, senyor Azorín, agraeix la col·laboració de Mossos d’Esquadra que, juntament 
amb la Policia Local, es fa palesa amb les patrulles mixtes en els mercats ambulants 
setmanals. Assegura que la presència conjunta es reflecteix. 
 
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna cosa més, resultant que no. Tot seguit 
desitja un bon estiu a tothom i que descansem, per tal de poder continuar amb la 
mateixa intensitat, sense baixar la guàrdia.  
 
No havent, doncs, més assumptes que tractar, la senyora alcaldessa dóna per finalitzada 
la sessió a les vint hores i quaranta-vuit 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 


