
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS  I SEGURETAT

Servei de Policia Municipal

Acta de la Reunió del Consell Municipal de Seguretat – 2.05.2022

Sessió: 1/2022 
Data: 2 de maig de 2022
Hora: 16h
Lloc: Sala Actes Centre Cívic President Macià 

Membres assistents:

Regidora de Seguretat Patrícia Reche 
Regidora de Polítiques de Gènere Núria Marín
Directora Àrea Territori i Seguretat Rosa Sanz
Directora Seguretat Fina Fernández
Cap de Protecció Civil Vicenta Villar
Grup Municipal Tot x Terrassa Àlex Burgos
Grup Municipal Junts per Terrassa Aleix Pons
Grup Municipal Junts per Terrassa Meritxell Lluís
Grup Municipal Ciutadans Alberto Sánchez
Grup Municipal ERC Mercè Espasa
Grup Municipal PSC Joan Rodríguez
Col·legi d’Advocats Elisabet Planas
Policia Municipal Antoni Flores
Policia Municipal Daniel Guillem
Policia Municipal Marc Pintor
Mossos d’Esquadra ABP Terrassa Carles Vallès
Sindicatura Municipal de Terrassa Isabel Marqués
Bombers Jordi Moreno
Cambra de Comerç de Terrassa Josep Lluís Rodríguez
Federació d’Associacions de Veïns Emiliano Martínez
Servei d’Educació Teresa Buch
Consell de Cultura Núria Escudé
Consell de la Gent Gran Jaume Sabatés
Consell Solidaritat Ramon Francolí
Secció sindical SPL-CME Justiniano Villaran
Secció sindical SALT Antònia Castillo
Ferrocarrils de la Generalitat Daniel Oliva
Hospital Mútua de Terrassa Josep Maria Mor
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Membres excusats:
Tinenta Territori i Sostenibilitat
Directora de Mobilitat.
Servei Polítiques de Gènere
Deganat de Terrassa.
Cos de Policia Nacional.
Cos de la Guàrdia Civil.
CECOT
Representant Consell d’Esports.
Representant Creu Roja Terrassa.
Representant Gremi d’Hostaleria de Terrassa.
Representant Consell de Joves de Terrassa.
Representant Consell d’Igualtat.
Representant Transports Municipals d’Egara.
Representant Renfe.
Representant Consorci Sanitari de Terrassa.

Ordre del Dia: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (21.07.2021).
2. Exposició de l’estat general de la seguretat a la ciutat.
3. Presentació de l’esborrany del Pla Local de Seguretat. 
4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió

Quan són les 16h, la regidora de Seguretat,  Sra. Patrícia Reche, dóna la benvinguda a tots els
assistents. 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior

Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, realitzada el 21 de juliol de l’any dos mil
vint-i-u (sessió núm. 1/2021), la qual s’aprova per unanimitat. 



ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS  I SEGURETAT

Servei de Policia Municipal

2. Exposició de l’estat general de la seguretat a la ciutat.

Pren la paraula el Sr. Antoni Flores, intendent major cap de la Policia Municipal, qui presentarà les
dades dels cos corresponents al període interanual d’1 de març 2021 a 18 de març 2022, dades
que es van presentar a darrera Junta Local de Seguretat del passat 18 de març.

Les dades relatives a novetats policials mostren clarament els efectes de la pandèmia. Les novetats
policials  es  componen  de  dues  tipologies:  serveis  i  incidents.  Els  serveis  són  les  actuacions
planificades i els incidents són els requeriments. En la comparativa s’aprecia la minva del nombre
de novetats atribuïble a les mesures anti-Covid. On més s’aprecia aquesta reducció és en l’àmbit
del trànsit. Per mesos es veu un augment durant els mesos de juliol i l’agost on s’incrementen les
actuacions per molèsties veïnals, sobretot per sorolls a la nit.

Pel que fa a accidents, els de caràcter lleu s’han incrementat. Entre aquests, destaquen els que es
produeixen  amb  vehicles  de  mobilitat  personal  (patinets).  Tot  i  les  campanyes  dirigides  als
conductors d’aquests vehicles per conscienciar-los sobre la correcta utilització i conducció així com
l’acció policial incisiva i l’aplicació de la tolerància zero, la lesivitat és alta. 

L’evolució per mesos denota un retorn a la normalitat. En l’àrea de trànsit, s’ha potenciat el servei
de motoristes i s’ha incrementat el nombre de denúncies en moviment. Són rellevants les dades
sobre  sancions  quina  competència  és  del  Servei  Català  del  Trànsit:  no  tenir  assegurança  del
vehicle, circular sense ITV o conducció amb el permís o la llicència caducada o sense punts.

Quant a denúncies de radar, comunica que en aquests moment està finalitzant una nova licitació.
Calia renovar els elements en ser ja models antics. Els nous aparells a més de les funcions de
captació de velocitats, tindran la funció de càmera de videovigilància.

Altre aspecte molt important dins les funcions de la Policia Municipal és la prevenció. En aquest
àmbit, es treballa a través de sessions informatives i  xerrades adreçades a diversos col·lectius.
Destaquen dues jornades importants realitzades durant el període: una sobre Bullyng adreçada a
professionals de l’ensenyament i l’altra sobre violència de gènere i violència en l’àmbit de la llar.

Respecte les infraccions per incompliment de les Ordenances Municipals, potestat que des de fa
uns  anys  també  té  el  cos  de  Mossos,  destaquen  les  relatives  a  botellots,  si  bé  és  cert  que
actualment, l’obertura de l’oci nocturn ajuda a que no s’incrementin. En consum de drogues la
incidència és alta.

És important recordar que la Policia Municipal també té la competència de recollida de denúncies
penals. Els sistema integrat permet recollir la denúncia i traspassar-la al cos competent, facilitant a
la víctima tota la gestió i evitant una segona victimització.  

En  detencions  el  nombre  és  elevat.  Es  produeix  gairebé  una  detenció  cada  dia  i  cadascuna
d’aquestes detencions generen una càrrega de treball considerable. 

En Atenció a la Víctima, podem considerar que Terrassa n’és un referent. En aquest cas, no es
tracta només de recollir la denúncia sinó de fer un seguiment complert i continu durant tot el
procés. En el cas de la Policia Municipal de Terrassa, no només es fa un seguiment de les víctimes
de violència de gènere o domèstica, sinó també d’aquelles persones considerades de grups de risc
(menors d’edat, persones vulnerables, gent gran,...).
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Finalment per que fa a la plantilla, actualment consta de 238 efectius, el 16% dels quals són dones.
Tot i l’augment de dones, el cert és que no es presenten a la oposició amb el mateix nombre que
els homes. Pel que fa a noves places, la setmana passada va sortir publicada  l’oferta per cobrir 45
noves places d’agent. 

Pren la paraula el Sr. Carles Vallès, inspector sots cap de l’ABP de Mossos a Terrassa qui presentarà
l’anàlisi de les dades del període febrer 2021 - gener 2022. 

Comenta que en infraccions penals, els fets i la resolució dels fets es mantenen estables i en un
mateix nivell. En detencions l’increment ha estat d’un 11%. 

Per tipologies destaca el delicte contra el patrimoni i dins d’aquest, per davant de tots els altres, el
del robatori amb força a l’interior de vehicles. En ordre públic s’aprecia un lleuger augment, de 80
a 100 intervencions i,  en aquest cas, es pot relacionar amb la pandèmia i les mesures establertes
durant  aquest  període. En salut pública s’incrementen lleugerament. La gran majoria d’aquestes
actuacions són per plantacions de marihuana, gairebé cada setmana es fan intervencions. 

En infraccions penals destaquen els furts i  les estafes, aquestes principalment per Internet. Es
tracta  d’un  cibercrim  i  donat  l’increment,  el  cos  de  Mossos  ha  creat  una  unitat  específica.
Segueixen en nombre d’infraccions les de robatori amb força a interior de vehicle, entre les quals
darrerament  s’ha  detectat  el  volum  de  robatoris  de  catalitzadors  de  vehicles,  peça  de  valor
considerable. En robatoris amb força puja el robatori a establiments i en robatoris a domicili les
dades estan controlades. Pel que fa a al robatori a establiment, la manera de combatre’l  és la
prevenció. Cal augmentar les mesures de seguretat als establiments per tal de posar més difícil
l’oportunitat de robatori. 

En robatoris amb violència i/o intimidació, les conegudes com estrebades, tot i produir-se,  no es
detecten  tipologies  on  es  lesionin  les  víctimes;  es  tracta  d’empentes  però  amb una violència
menor.

En el robatori amb força a establiments, cal destacar la bona resolució. Es tracta de delinqüents de
la ciutat que si una vegada els surt bé el delicte, el repeteixen i al final, els indicis de cadascun
d’aquests robatoris porten fins a la detenció de l’autor.

Per tipologies d’incidents destaquen per sobre els altres el de Seguretat Ciutadana. Entre aquests,
cal fer especial menció als relatius a ocupacions. Diàriament, en cada torn de treball es reben de 2
a 4 avisos d’ocupacions i es gràcies a aquests avisos que en molts casos s’aconsegueix restablir la
propietat. 

Finalment,  pel  que fa  a  les  relacions  amb la  comunitat,  tot  i  que l’any  anterior  van  ser  més
reduïdes i en format telemàtic, actualment ja estan plenament recuperades. Les temàtiques de les
presentacions i el col·loquis es defineixen per una part per la ciutadania i per l’altra per la Regió
Policial Metropolitana Nord. 
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5. Presentació de l’esborrany del Pla Local de Seguretat.   

L’intendent major, Antoni Flores, abans de donar pas al següent punt de l’ordre del dia, posa en
context als assistents recordant que la redacció del nou Pla Local de Seguretat es va  iniciar al 2017
amb la  creació i  participació de diversos  grups  de treball,  però per  diverses  causes  s’ha  anat
endarrerint. Al 2019 ja s’havia fet un primer esborrany però primer per un canvi en els estatuts del
Consell, òrgan implicat en el Pla, després per causes sobrevingudes en la licitació dels treballs de
diagnosi i redacció i finalment per les conseqüències de la pandèmia, l’esborrany inicial va quedar
obsolet i ha calgut començar de zero, motiu per qual no ha estat fins ara que s’ha pogut fer la
presentació de l’esborrany als membres del Consell.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Daniel  Guillem,  intendent  sots  cap  de  la  Policia  Municipal,  qui  farà  la
presentació de l’estat actual del Pla Local de Seguretat. 

L’intendent explica que el treball realitzat s’ha fet sobre la base de l’esborrany del 2019, document
que s’està actualitzant  seguint  la  Guia per  a  l'elaboració  de plans  de seguretat,  facilitada pel
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Es defineix el pla local de seguretat com un instrument que, en l’àmbit municipal, a partir d’una
diagnosi inicial, permet ordenar en el temps actuacions en l’àmbit de la seguretat, identificant-ne
els actors i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia. 

S’exposa quin serà el contingut del Pla Local de Seguretat: 

     Preàmbul i justificació

. La Seguretat pública.

. La Societat del Risc.

. La Seguretat Humana.

. El Pla General de Seguretat de Catalunya.

El Pla Local de Seguretat de Terrassa 

. Objectiu del Pla Local de Seguretat. 

. Organització i Gestió del Pla Local de Seguretat de Terrassa. 
. El Sistema Local de Seguretat Pública de Terrassa. 
. Junta Local de Seguretat. 
. Alcalde o Alcaldessa. 
. Consell Municipal de Seguretat. 
. Director o Directora del Pla de Seguretat Local. 
. El Coordinador i la Comissió. 
. Operadors del sistema local de seguretat pública.
. Elaboració, Seguiment i Revisió del Pla Local de Seguretat.
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La diagnosi es farà en base a diversos determinats:  

. El context socioeconòmic.

. L’anàlisi de la seguretat pública.

. La demanda ciutadana de serveis policials.

. Les polítiques de Seguretat Pública.

. Els riscos prioritaris i els objectius estratègics.

El Pla d’acció del Pla Local de Seguretat inclou altres plans:

. Pla de Seguretat Ciutadana

. Pla de Seguretat Viària 

. Pla de Protecció Civil 

. Pla de Civisme 

. Pla de Seguretat en Activitats Públiques 

. Pla de Salut Pública

Es manifesta la necessitat de definir entre els membres del Consell Municipal de Seguretat, quines
persones formaran part dels diferents equips de treball que s’hauran de crear per poder treballar en
la redacció de cadascun dels Plans abans esmentats. 

 

    El Cronograma del PLS s’estableix en aquests terminis:

 Maig 2022 – Presentació del contingut del PLS.
 Maig –  Setembre 2022 – Redacció del cos del PLS i identificació dels membres dels 

grups de treball.
 Setembre 2022 – Presentació dels integrants dels diferents grups de treball (personal 

tècnic i voluntaris entre els membres del Consell).
 Setembre – Desembre 2022 – Inici treballs dels grups de redacció.
 Desembre 2022 – Valoració inicial dels treballs realitzats pels diferents grups.

Abans  de  donar  pas  al  torn  obert  de  paraules,  la  regidora  de  Seguretat  anuncia  les  dates
reservades per a les properes convocatòries del Consell de Seguretat:

. Dijous 8 de setembre de 2022 a les 16.30h

. Dimarts 13 de desembre de 2022 a les 16.30h

També informa sobre l’adreça electrònica habilitada com a canal de comunicació per a qualsevol
qüestió en relació al Pla Local de Seguretat:  plalocalseguretat@terrassa.cat

mailto:plalocalseguretat@terrassa.cat
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4. Torn obert de paraules.

La Sra. Isabel Marqués, sindica municipal de greuges, intervé per manifestar la seva preocupació
en relació a que els vehicles de mobilitat personal, els patinets, no tinguin obligació de contractar
assegurança  de  responsabilitat.  Demana  què  s’hi  pot  fer  i  com  poden  reclamar  les  víctimes
d’accidents, potser per la via judicial. 

L’intendent major respon que es tracta d’un acte d’imprudència i per tant té una responsabilitat
civil que ha d’assumir l’autor, però sí que és cert que el Consorci de Compensació d’Assegurances
no se’n fa càrrec. En tot el que pertoca aquesta nova modalitat de circulació es va per darrera del
fet.

La sindica comenta que fa incidència en el tema de l’assegurança perquè rep moltes consultes i
queixes  en  aquest  sentit.  Demana si  una manera  de resoldre-ho podria  seria  a  traves  de les
assegurances de la llar, assumint dins les cobertures domestiques també la dels danys a tercers
que pugui produir un patinet. 

L’intendent major respon que des de la Policia Municipal es podria fer la consulta i aconsellar  quin
tipus d’assegurances serien les adequades,  potser equiparant-les a les a de bicicletes però cal
recordar que no són obligatòries. 

El Sr. Jaume Sabatés, representant del Consell de la Gent Gran, intervé per posar de manifest la
dificultat de pas de persones amb cadires de rodes a causa de l’estacionament de vehicles sobre
les voreres. Demana fer conscienciació sobre aquesta infracció.

L’intendent major informa que té constància que les infraccions per estacionar sobre voreres han
augmentat. Al respecte des de la Policia Municipal es fan campanyes i els patrulles actuen quan ho
detecten però quan la policia marxa, es torna a produir el fet. Una solució és la instal·lació de
fitons a les voreres però en alguns casos suposen un obstacle pel vianant. En qualsevol cas, la
incidència policial hi està present.

El Sr. Sabatés planteja el cas de la dificultat de pas de la gent gran per la vorera del passeig vint-i-
dos de juliol on coincideix el carril bici amb diverses terrasses i fruiteries que tenen exposat el
genero al carrer. Concretament al tram tocant al carrer Salmeron.

L’intendent major comunica que revisaran aquest tram per veure la problemàtica que explica. De
fet, ja s’està treballant amb el Servei de Mobilitat per resoldre altres problemàtiques similars com
és l’aparcament a xamfrans que causa dificultat de pas de vianants i manca de visibilitat a la resta
de conductors. Pel que fa a les terrasses de bar comenta que certament durant el període de
pandèmia  s’ha  tingut  més  tolerància  amb  la  seva  instal·lació  però  ara,  amb  la  tornada  a  la
normalitat també s’estant revisant. 

Estant present a la reunió  la responsable de Via Pública, servei competent en la matèria, en pren
nota. 

El Sr. Alberto Sánchez, representant del Grup Municipal de Ciutadans demana sobre l’estat del Pla
de Càmeres de Vigilància. 
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L’intendent  major informa que s’hi  està treballant.  S’han creat diversos grups i  comissions de
treball  amb  l’objectiu  de  disposar  de  càmeres  amb  la  màxima  cobertura  dins  una  mateixa
plataforma. El projecte està ja en la fase final i s’espera cap a final d’any poder treure’l a licitació.
Informa que la inversió en aquest projecte és d’uns 200.000€ i comptarà amb la més moderna
tecnologia actual en el mercat, l’anomenada Intel·ligència Artificial.

La sindica municipal, demana sobre com estan funcionant les càmeres unipersonals que des de fa
uns dies porten els i les agents de la Policia Municipal.

L’intendent major informa que fa mes i mig que s’estan utilitzant amb molt bon resultat. Suposen
una  garantia  de  transparència  i  l’objectiu  és  que  a  curt  termini  tots  els  patrulles  en  puguin
disposar. 

La  sindica  municipal  manifesta  la  seva  creença ferma en aquest  valor  afegit  que respon a  la
presumpció d’innocència.

La Sra. Núria Escudé, representant del Consell de Cultura, intervé per posar de manifest que les
preguntes formulades a la darrera sessió del Consell del mes de juliol, no van ser contestades.
També manifesta les molèsties que causen els canvis de data de les convocatòries dels Consells.

La regidora respon, que entén les molèsties que poden crear els canvis de dates ja programades
però en el  cas del  Consell  de Seguretat,  a causa del  canvi  de regidor, posposar la reunió, era
inevitable. En qualsevol cas, la voluntat és mantenir sempre les dates programades.  

El Sr. Josep Lluís Rodríguez, representant de la Cambra de Comerç, exposa els darrers robatoris
que s’han produït a botigues del centre i demana si s’ha localitzats als autors. 

El Sr. Carles Vallès respon que els autors vas ser detinguts i van anar a presó tot i que ara ja estan
en llibertat.  Comenta  que el  modus operandi és  atacar  comerços  amb poca seguretat,  on no
causen  grans destrosses ni  aconsegueixen grans quantitats,  però evidentment, el  fet perjudica
tothom i crea inseguretat a la resta de comerços. La recomanació al respecte només pot ser la
prevenció prenent les màximes mesures de seguretat.

L’intendent  major  afegeix  que  és  necessari  fer  pedagogia  amb  els  comerciants  per  tal  que
entenguin que la seguretat comença per un mateix. Els comerços ha de vetllar per la seva pròpia
seguretat, evidentment amb el suport policial. De fet, des de fa uns dies un binomi policial format
per agents de Mossos d’Esquadra i  Policia Municipal, fa visites a comerciants de la ciutat fent
pedagogia,  actualitzant  contactes,  etc.  Tot  i  això  els  comerços  de  roba,  per  les  seves
característiques, potser tenen més difícil aplicar mesures de seguretat. 

El Sr. Rodríguez comenta que té constància que els establiment assaltats sí que complien amb les
mesures de seguretat.  El  fet  ha produït  alarma en la  resta d’establiments i  ha creat  sensació
d’inseguretat entre els comerciants. 

El Sr. Emiliano Martínez, representant de la Federació d’Associacions de Veïns, demana si serà
possible disposar del Pla de Seguretat abans d’acabar el mandat. Pel que fa a la mobilitat, demana
la revisió del carril bici del Passeig del Vint-i-dos de juliol, carril bici en conflicte amb altres usuaris
de la via. També planteja els problemes de visibilitat i accessibilitat en xamfrans. Pel que fa a la
seguretat, caldria prendre mesures per evitar la sensació de inseguretat. Proposa fer campanyes i
explicar la realitat d’una manera més objectiva. Finalment, sobre les terrasses de bar, demana
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s’apliquin les ordenances municipals per tal d’evitar que s’instal·lin ocupant i bloquejant el pas
dels vianants. També per les molèsties de sorolls, cal una nova pacificació d’aquests espais. 

El  Sr.  Emiliano  posa  de  manifest  l’actuació  portada  a  terme  al  matí  d’avui  en  relació  a  un
desallotjament que s’ha realitzat en un edifici de la Rambla Francesc, acció que finalment no ha
tingut èxit per una manca de coordinació entre jutjat i cossos de seguretat. Comenta que aquest
és el segon intent en menys d’una setmana i això crea una sensació de frustració entre els veïns. 

La regidora de Seguretat respon que en relació al  Pla de Seguretat,  aquesta és la voluntat de
tothom,  tenir-lo abans d’acabar el mandat. Respecte els temes de Mobilitat, es farà revisió tot i
que en alguns casos, ja s’ha fet i ja s’hi està actuant. Pel que fa a la sensació d’inseguretat,  s’estan
fent campanyes de civisme i també hi ha més dotacions de policia de barri patrullant mitjançant
binomis a cada districte.  S’està treballant en fer pedagogia però cal fer-ho entre tots. 

Sobre les terrasses de bar, informa que s’està treballant per tal que progressivament es torni a les
mides i condicions anteriors a la pandèmia. Recorda que l’hostaleria va ser un dels sector més
penalitzats per les mesures de la Covid i cal fer-ho poc a poc. 

Finalment  sobre  el  desallotjament  d’avui,  el  Sr.  Carles  Vallès  informa  que  la  policia  actua  a
requeriment del jutjat per protegir i garantir el desnonament però no sempre són requerits. De
l’actuació  d’avui,  no  en  tenien  constància  però  mirarà  què  ha  passat.  En  qualsevol  cas,  el
procediment és que el jutjat sol·licita presència policial i si per qualsevol causa el desnonament no
es produeix, és el mateix jutjat qui torna a requerir la força policial. 

Demana  al  Sr.  Emiliano  Martínez  que  si  detecten  problemes  d’inseguretat  o  tenen  alguna
sensibilitat especial,  li facin arribar pel canals habituals per tal de poder encarar solucions.

El Sr. Alberto Sánchez, representant del grup municipal de Ciutadans, demana si els membres del
Consell podran disposar dels documents que s’han presentat. La regidora confirma que els rebran
per correu electrònic. 

La Sra. Vicenta Villar, cap de Protecció Civil, demana al sobre quin tipus d’incidents han tingut un
increment a Bombers.

El Sr. Jordi Moreno, cap de Bombers de  Terrassa, explica que aquest darrer any s’han incrementat
els incendis a habitatges. En total, 65, en 3 mesos i aquesta xifra ja superava la meitat de tot l’any
anterior.  Entre aquests incendis cal lamentar dues morts. 

El  segon  increment,  ha  estat  per  fuites  de  gas,  s’han  incrementat  però  només  de  manera
quantitativa, no qualitativa. Segueix els salvaments de persones que també han pujat. Es tracte de
persones soles i en alguns casos han estat falses alarmes. La resta d’intervencions ha estat estable,
incloent la quema de contenidors. Respecte l’incendi a habitatges, vol posar en valor la instal·lació
de detectors de fums, dispositius que en molts casos salven vides.

La  regidora  de Seguretat  anuncia  que a la  propera  reunió del  Consell,  el  cos  de Bombers  de
Terrassa presentarà les seves dades. 

La  Sra.  Elisabet  Planas,  representant  del  Col·legi  d’Advocats  comenta  que  en  relació  a  les
ocupacions d’immobles, es registren diversos incidències diàries i demana si arriben els avisos als
cossos de seguretat. 
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Servei de Policia Municipal

El Sr. Vallès respon que són els mateixos veïns de l’habitatge els que donen l’alarma en sentir
sorolls o moviment a la vivenda, qui avisa sobre aquesta ocupacions. Comenta que existeix una
tipologia delictiva en la que es posen a la venda claus d’habitatges buits i molts propietaris per tal
d’evitar un procés judicial, arriben a pactar un preu perquè els ocupants abandonin la vi venda. 

L’intendent  major  comenta  que  a  banda  de  les  dades  de  mossos,  cal  afegir  les  de  Policia
Municipal.  Si  bé  és  cert  que  a  Terrassa  hi  ha  poca  molta  vivenda  buida,  la  clau  està  en  la
immediatesa de la trucada d’alerta dels veïns. 

El  Sr.  Rodríguez,  representant  del  grup  municipal  PSC,  demana  poder  disposar  de  les  dades
policials prèvies a la pandèmia per tal de poder comparar-les. 

La regidora de Seguretat comunica que les farem arribar. 

I sense cap més qüestió a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 18h.
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