INFORME DE GESTIÓ

2016
GUÀRDIA URBANA DE CALDERS

1.PRESENTACIÓ
L’informe de gestió de l’any 2016 s’inicia a partir del mes d’Abril (data d’incorporació
del nou agent responsable del servei).
Durant l’any 2016 s’ha treballat amb intensitat amb els diferents objectius proposats
que eren :
1. Consolidar la organització i actuació del cos de guàrdies amb professionalitat i
eficiència.
2. Millorar la coordinació amb els altres cossos de seguretat i emergències ,
Agents Rurals , Bombers, Sistema d’emergències mèdiques... i especialment
amb el Cos de Mossos d’esquadra,
3. Vetllar per la bona convivència, seguretat vial, protecció i ajuda al ciutadà dins
del nostre àmbit competencial.
4. Col·laborar activament amb el Cos de Mossos d’Esquadra amb la millora de la
seguretat ciutadana a dins del municipi.

2.ORGANITZACIÓ i FORMACIÓ
En aquest moments el servei disposa de dos agents, un agent amb jornada laboral
completa (37,5 hores setmanals) i un altre agent amb jornada laboral parcial del 65%
(24 hores setmanals).
S’ha establert una jornada laboral que intenta cobrir de la forma més amplia possible
les necessitats de Calders dins de l’àmbit competencial dels guàrdies ; el Cos de Mossos
d’esquadra té coneixement dels horaris dels agents municipals i intensifica el seu
patrullatge fora de l’horari d'aquest.
D’altra banda el telèfon de servei està activat les 24 hores i s’intenta atendre els
requeriments que es produeixen fora de l’horari laboral, ja sigui directament o derivant
el servei.
Per aquest motiu l’agent de reten disposa d’accés immediat al vehicle patrulla que es
troba al seu domicili o a prop d’aquest.
Durant l’any 2016 s’han atès un total de 36 requeriments fora de l’horari laboral (4 al
mes, 1 a la setmana tot i que la distribució no és uniforme). D'aquest 12 serveis han
estat de caire urgent, 08 relacionats amb gossos trobats a la via pública i 16 amb
necessitats d’atenció al ciutadà relacionat amb edificis municipals , entitats,
convivència ciutadana o similars.
S’ha creat una app per introduir des de el telèfon mòbil les diferents tasques i canvis de
servei realitzats portant així un registre diari de l’activitat realitzada a nivell estadístic.
S’han realitzat 3.266 tasques en 9 mesos.

En el camp formatiu:
L’agent 4202 ha realitzat el curs de capacitació per a utilitzar el Desfibril·lador i
realitzar R.C.P.
L’agent 4201 ha realitzat un curs organitzat per la delegació al Bages de la
“International Police Asociation” “Jornades de tecnificació professional en defensa
policial”
Ha estat un curs pràctic impartit pel grup de formació d’ARRO de RPC, i s’han treballat
tres camps, “Coordinació del binomi policial i treball de situacions de risc contra arma
de foc”, “bastó policial i reducció de persones” , “Situacions de risc davant arma blanca
i emmanillament”.
D’altra banda com a primer informe de gestió del servei que es realitza a Calders
trobem important incloure un resum de la formació de la que disposen els dos agents
municipals:
4201
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Curs de Protecció Civil per a tècnics Municipals
Curs oficial de la escola de policia per a Agents Municipals.
Curs sobre seguretat Viaria al Món Local
Curs de SVB-DEA (Curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern automàtic)
Curs de Bastó Policial Extensible
Diputació de Barcelona
Seguretat i autoprotecció en els esdeveniments esportius
Investigació d’accidents de Circulació.
Mitjans de Comunicació i seguretat en el món local.
Altres
Actuació policial amb menors (Institut superior de Seguridad pública)
Vigilants Municipals de Catalunya (Instituto Nacional de la administración pública)
Monitor Nivell I, Bastó extensible policial (ESP, curs oficial del fabricant)
Primers Auxilis Bàsics (Creu Roja)
Curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern automàtic (Creu Roja)
Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (Consorci del Moianès)
Curs de Vigilant de Seguretat Privada (Institut Accés).
Identificación, la detención y tecnicas de empleo de la defensa (Institut Accés)
Defensa personal per a vigilants de seguretat privada (Institut Accés)
Reglament d’Armes i Pirotècnia (International Police Association)

4202
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Curs de Bastó Policial Extensible
Altres
Vigilants Municipals de Catalunya (Instituto Nacional de la administración pública)
Curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern automàtic (Ajuntament de Calders)

Xarxes Socials
Els agents municipals difonen informació a través d’un compte de twitter que supera
els 600 seguidors.
Aquest compte intenta donar consells relacionats amb el nostre àmbit de treball,
informar als ciutadans i fer difusió d’activitats culturals, festives o altres relacionades
amb el municipi.

3.COORDINACIÓ
Al nostre criteri aquesta ha estat la tasca més rellevant que s’ha realitzat aquest any
2016.
Durant aquest any s’han mantingut un total 141 contactes amb altres cossos de
seguretat o emergències. D'aquest el 95 % ha estat amb el Cos de Mossos d’esquadra.
Aproximadament cada 2 dies s’ha mantingut contacte ja sigui per intercanviar
informació , expressar inquietuds, o traspassar informació policial que supera el nostre
àmbit competencial, aquesta relació ha estat especialment intensa amb l’àrea de
proximitat de la ABP Bages.
També s’ha mantingut contacte amb Agents Rurals i Guàrdia Civil, el contacte amb
Bombers i SEM ha estat pràcticament inexistent i és una assignatura pendent per l’any
2017.
S’han mantingut contactes amb la Direcció General de Coordinació de la Policia de
Catalunya , aquesta direcció general ha donat un assessorament i recolzament clau en
aquesta tasca de millora de la coordinació.
S’ha signat un conveni de col·laboració entre el departament d’interior de la
Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Calders per comunicacions a través de la
xarxa rescat.

Aquesta és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que dona cobertura a tots els
col·lectius professionals implicats en la seguretat i les emergències de Catalunya.
L’ajuntament de Calders disposava de dos terminals de la Direcció general de Protecció
Civil que permeten comunicar-se entre ells, amb les altres poblacions del Moianès i
amb el CECAT (Comandament de Protecció Civil).
Amb aquest conveni s’ha afegit un terminal , d’us exclusiu dels Agents municipals, que
estableix una connexió directa amb la Sala de Comandament Regional del Cos de
Mossos d’esquadra. Per aquesta via s’obté informació necessària per poder atendre el
nostre àmbit competencial, conèixer les incidències de forma immediata, prendre les

mesures d’autoprotecció escaients, informar al CME de les dades que permetin
l’efectivitat de l’acció policial i rebre les instruccions pertinents del CME per prestar
l’auxili, suport i col·laboració que siguin requerits per part d'aquest.
S’ha signat un nou conveni amb el Servei Català de Trànsit (S.C.T) , l’anterior tenia data
del 2001 i havia quedat desfasat amb la creació del cos de guàrdies. En aquest
moments, i vistes les nostres limitacions, amb aquest conveni tenim les competències
en trànsit compartides amb el Cos de Mossos d’esquadra amb un conveni estàndard
del S.C.T adequat a cossos policials de les nostres característiques, disposem de
butlletins de denúncia del S.C.T que té cedida la competència sancionadora.
S’està treballant amb la Direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya per
tal que el cos de guàrdies de l’ajuntament pugui ser activat a través del 112 , telèfon
únic d’emergències de Catalunya, i que aquest doni avis directe als agents municipals
dels incidents que dins del nostre àmbit competencial es puguin produir a Calders.

4.PREVENCIÓ I PATRULLATGE
Aproximadament el 52 % del temps de treball dels agents municipals s’ha dedicat a fer
tasques de prevenció dins del nostre àmbit competencial.
D’aquest temps un 7,6 % s’ha dedicat a Protecció escolar (entrades i sortides de la
escola, cal tenir en compte que l’informe fa referencia a 9 mesos i que durant aquest
temps hi ha hagut les vacances d’estiu de l’escola).
Un 10,2 % del temps el patrullatge s’ha realitzat en l’entorn rural del municipi , i el 82,2
% restant del temps dedicat al patrullatge i la prevenció ha estat a les zones urbanes
del municipi.
La gran majoria d’intervencions realitzades en els àmbits que a continuació es
desenvoluparan han tingut el seu inici i coneixement en aquesta acció de patrullatge.

5.CONVIVÈNCIA
Durant l’any 2016 s’han realitzat 40 actuacions en relació a convivència ciutadana, ja
sigui intervenint i mediant en conflictes entre veïns o en relació a infraccions a les
ordenances municipals.
En relació a la bona convivència , la guia a seguir en aquest aspecte ha estat fomentar
el civisme mitjançant el diàleg i la conscienciació , considerant la denúncia i la sanció
com el darrer recurs.
Dins aquestes 40 actuacions hi ha de tot ordre : sorolls, molèsties entre veïns, mal ús
de l’espai públic, vandalisme, etc.

S’ha realitzat una mediació , en relació a un conflicte que s’estava agreujant, amb un
acte formal de mediació presidit pel Sr. Alcalde i amb la presència de Cos de Mossos
d’esquadra, Agents Rurals, jutge de Pau i Guàrdia Urbana. La mediació va finalitzar de
forma positiva amb un compromís escrit de les dues parts que s’està complint.
S’han realitzat 3 advertiments per escrit, 1 en relació a problemes de convivència
causat per gossos i 2 en relació a mal ús dels contenidors d’escombraries.
Lamentablement s’han formulat 3 denúncies contra l’ordenança de civisme , que han
derivat en expedient sancionador, 2 relacionades amb actes vandàlics i 1 en relació a
no respectar el descans nocturn dels veïns.
La resta d’incidents s’han resolt amb el diàleg i bona predisposició dels veïns a
solucionar els problemes de convivència.

6.TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL.
S’ha intervingut en 19 accidents de transit, 5 amb ferits i 14 accidents sense ferits,
s’han instruït 4 T06 (full d’informació d’accidents) sempre a petició d’algun dels
afectats.

S’ha prestat ajuda i assistència a 17 vehicles, que havien sofert algun tipus d’incident o
avaria.
S’ha intervingut en 20 infraccions de trànsit greus i sempre donant preferència a la
discrecionalitat de la que per llei gaudeixen els agents municipals, es a dir, poden
advertir o sancionar, s’ha prioritzant el diàleg i l’advertència per davant de la sanció.
S’han formulat 6 denúncies de trànsit , 4 relacionades amb circular sense disposar de
l’assegurança obligatòria de vehicles i en tots els casos durant anys, 1 per realitzar un
avançament perillós sense respectar una doble línia continua en un canvi de rasant , 1
administrativa per conduir sense carnet.

També s’ha denunciat un conductor penalment per un delicte contra la seguretat del
trànsit, (conduir sense haver obtingut mai permís de conduir) a més el vehicle que
conduïa habitualment pel casc urbà no tenia assegurança ni ITV des de l’any 2005.
En tots els casos (excepció de l’avançament) les persones denunciades han estat
advertides prèviament donant l’oportunitat de regularitzar la seva situació. Un grup
significatiu de vehicles ha regularitzat la seva situació administrativa en relació a
l’assegurança obligatòria després de parlar amb els seus propietaris o ha abandonat les
conductes greus advertides.

En cap cas s’ha realitzat una fiscalització exhaustiva dels vehicles del poble, de tots els
vehicles advertits i/o sancionats s’ha tingut coneixement de la seva situació irregular o
bé per queixes d’algun veí, o bé per que han tingut algun comportament irregular, o bé
per que hi ha hagut indicis de que podrien no tenir assegurança (per exemple una ITV
caducada de fa 5 anys).
S’han retirat 5 vehicles abandonats a la via pública, sense necessitat de sancionar cap,
tots s’ha solucionat parlant directament amb els propietaris.
S’ha realitzat un estudi i endreçat la senyalització als voltants de l’escola.
Els dies 10 i 11 de novembre en coordinació amb Mossos d’esquadra i per iniciativa de
l’escola s’han dut a terme unes jornades de sensibilització i educació vial.
D’altra banda els agents municipals es troben adscrits des de finals de juliol a les
campanyes coordinades de Trànsit i seguretat viaria.
Aquesta adscripció es troba d'acord amb les decisions presses pel Grup de Treball
Directrius Policies de Trànsit de Catalunya de la Comissió Catalana de Trànsit
i Seguretat Viària (CCTSV), i atesa la competència dels municipis sobre l’ordenació i el
control del trànsit a les vies urbanes de la seva titularitat i la dels vigilants municipals,
d’acord amb el previst a l’article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies,
sobre l’ordenació i regulació del trànsit dins el nucli urbà.
Aquest any no ha estat possible realitzar cap acció dins d’aquestes campanyes
coordinades, esperem i desitjarien poder fer-ho a l’exercici 2017.

7. POLICIA ASSISTENCIAL, AUXILI AL CIUTADÀ.
Durant l’exercici 2016 s’han establert canals de comunicació directes i àgils amb els
tècnics dels serveis socials municipals i amb els serveis mèdics del CAP.
Els agents informen directament , de paraula o per escrit, en funció de la gravetat de
possibles casos de vulnerabilitat social que trobem al municipi.
Problemes econòmics , conflictes de parella amb repercussió sobre menors , possibles
indicis menors de violència domestica (si els indicis són greus s’informa també a
Mossos) , gent gran malalta o amb situació precària, problemes amb
drogodependències etc...
D’aquest tipus de tasques hem realitzat 59 actuacions, en ocasions varies sobre el
mateix problema o la mateixa persona.
Hem col·laborat 6 vegades amb bombers, en 3 ocasions em sol·licitat nosaltres el
servei i en 3 ocasions em donat recolzament, tots incidents menors.
Cal destacar la participació activa en el rescat d’un home de 74 anys que va caure al
canal que alimenta el generador elèctric de la Colònia Jorba entre “El Rubió” i
“Pertegas” el 6 de desembre.
Hem atès 5 emergències mèdiques , en 3 ocasions han estat els agents municipals els
que han activat el S.E.M i en 2 hem donat recolzament.

Les intervencions de S.E.M i bombers al municipi han estat superiors però no hem
tingut noticia i no hem pogut ajudar. Per això tal com s’explica al punt 3.Coordinació
s’està intentant coordinar el servei amb el 112.
Altres tasques d’ajuda al ciutadà han estat les 246 sol·licituds d’informació de tot tipus
ateses pels agents municipals o la gestió realitzada per retornar 28 carteres o
moneders amb documentació als seus propietaris.

8.MEDI AMBIENT, MEDI NATURAL, SERVEIS AMB ANIMALS.
S’han realitzat 47 serveis relacionats amb animals, en aquest camp la activitat més
destacada ha estat la recollida, retorn al seu propietari o derivació a la protectora de
gossos perduts, fugats o abandonats.
Però també inclou serveis com una fuga de cavalls a la carretera o la recollida d’un
falciot (espècie protegida) entregat a Agents Rurals pel seu trasllat al centre de
recuperació d’aus de la Generalitat.
S’ha donat sortida negociada a dos gossos que inicialment es van comissar per trobarse en un estat d’abandonament greu.

També s’ha col·laborat amb SEPRONA de la Guàrdia Civil , a petició d’aquesta unitat, en
les accions per esbrinar els autors d’un possible delicte de maltractament d’animals (1
gos) pels quals aquest cos va instruir diligencies penals.
A l’estiu, durant els dies de mes risc d’incendi forestal, s’ha restat a l’escolta de les
emissores del servei de vigilància de la diputació i a les hores més conflictives s’ha
intensificat la presència en llocs elevats o d’alta visibilitat per vetllar aquest risc.
S’han realitzat un total de 4 sonometries relacionades amb el circuit del Canadell i s’ha
controlat el compliment de l’horari del mateix així com de la resta de condicionants
que reflexa la llicència municipal.

S’han realitzat un total de 21 controls d’accés motoritzat al medi natural, sense
realitzar cap denúncia.
Alguns abocaments no controlats al bosc de residus domèstics i similars s’han detectat
i, si ha estat possible, fet netejar pels responsables. Aquestes actuacions
estadísticament les hem anotat a l’apartat convivència.

9.FESTES POPULARS O ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES.
S’ha col·laborat en 12 actes populars o festes.
S’han realitzat 19 senyalitzacions extraordinàries.

S’han redactat les memòries de seguretat dels actes de festa major que s’han
considerat amb més risc d’acord amb el decret 112/2010 de 31 d’agost que regula els
espectacles públics, activitats recreatives i activitats recreatives extraordinàries.
Aquestes memòries han tingut en compte els diferents riscos i normatives i d’acord
amb l’amplitud competencial d’aquesta Guàrdia Urbana i la que correspon al Cos de
Mossos d’esquadra s’han coordinat amb aquest cos els diferents dispositius i presència
durant la festa major.
Aquestes previsions i memòries es van tancar en data 09 d’agost , donant temps així a
les parts implicades a coordinar les nostres accions.
Vàrem disposar, gracies a l’interès i bona predisposició de la Direcció General de
Coordinació de Policia de Catalunya i del cos de Mossos d’esquadra, de la xarxa rescat
policial activa uns dies abans de l’inici de la festa major.
S’han adaptat els horaris dels Guàrdies durant els dies de festa major i altres activitats
a les necessitats del poble. Durant la festa major no s’han pogut respectar els torns de
treball màxims i els descansos mínims entre serveis que marca la llei, però això no ha
estat cap problema a l’hora de programar i garantir la màxima presència dels guàrdies
durant els actes de festa major.
Els incidents més rellevants han estat detectats i s’ha pogut identificar als autors. Els
actes vandàlics produïts al cementiri han tingut com a conseqüència dues denúncies
administratives per l’ordenança municipal de civisme, una denúncia administrativa
davant de la Direcció General de Policia per una infracció contra la llei 4/2015 de

protecció de la seguretat ciutadana, i una denuncia per un possible delicte contra
l’article 556.2 del Codi Penal.

Malgrat aquest fets puntuals, i que van entelar el final de la festa major, podem afirmar
que la immensa majoria d’actes de la festa es van desenvolupar amb total normalitat i
civisme.

10.TASQUES ADMINISTRATIVES
QUALIFICACIÓ.

I

ALTRES

DE

DIFÍCIL

Els agents municipals també col·laboren de forma activa en les activitats diàries de
l’ajuntament.
Tenen assumides en part o la seva totalitat algunes d’aquestes tasques.
Redacten informes per a la concessió de llicències, altes-baixes d’empadronament,
registre i cens d’animals de companyia, tinença de gossos perillosos, gestió de la
Protecció Civil, manteniment de la plana web municipal, actes de comprovació de fets
a petició de particulars, informes a petició del Servei Català de Trànsit, recolzament en
general a l’administració de l’ajuntament etc..
S’han emès 62 informes d’aquest tipus.
S’han realitzat 73 notificacions , ajuntament, jutjat de Pau, jutjats d’instrucció, i
citacions policials.

S’han realitzat em bustiades i penjat cartells d’informació a les cartelleres.
S’ha intervingut en 97 anomalies a la via pública, ja sigui senyalitzant perills, avisant als
serveis municipals per donar solució , o solucionant-les nosaltres mateixos.
Realitzem part del manteniment de la plana web municipal.
Som l’enllaç que comunica amb el servei de recollida d’escombraries per tal de
solucionar els problemes o incidències que es produeixen.
Realitzem el seguiment de les operacions de manteniment dels vehicles municipals.

11.SEGURETAT CIUTADANA.
La seguretat ciutadana a Calders és competència del cos de Mossos d’esquadra i supera
el nostre àmbit competencial.

l
Els agents municipals tenim, per llei, la especial obligació de col·laborar i donar auxili i
suport al cos competent en aquest àmbit.
Totes les actuacions que s’han realitzat en matèria de seguretat ciutadana han estat
d’acord amb aquest principi, o s’ha actuat seguint instruccions del Cos de Mossos
d’esquadra, o són fets que hem trobat amb actuacions relacionades amb les nostres
competències o in fraganti.
Hem rebut avisos de 33 vehicles i 42 persones que causaven inseguretat.
Arrel d’aquests requeriments o iniciat per accions relacionades amb trànsit, s’han
identificat 33 persones i 25 vehicles.
Si el motiu de la identificació ha estat “seguretat ciutadana” sempre s’ha realitzat la
identificació en auxili o requeriment del Cos de Mossos d’esquadra.
Més del 50 % de les identificacions realitzades han resultat d’interès policial pel cos
amb competències.
Entenem que fruit d’aquesta activitat els requeriments per persones o vehicles que
causen inseguretat ha disminuït enormement en el darrer terç de l’exercici 2016.
Els agents municipals han requerit en 16 ocasions al cos de Mossos d’esquadra per
atendre possibles infraccions penals. I el cos de Mossos d’esquadra ha sol·licitat
col·laboració dels agents municipals en 8 ocasions. És a dir s’ha intervingut en
seguretat ciutadana en 24 ocasions.
L’àmbit d’aquest requeriments i/o intervencions ha estat majoritàriament per possibles
delictes contra el patrimoni, però també s’ha requerit per possibles delictes contra la
salut pública.

El fet de que s’hagi intervingut 24 vegades no vol dir que hagi finalitzat l’actuació amb
una detenció o denúncia. Normalment les actuacions s’han situat dins de l’àmbit de
la prevenció.
Fruit d’aquestes intervencions s’han redactat 3 minutes policials sense detingut per
actuacions dels agents municipals en diligencies instruïdes pels mossos (1 per un
possible delicte de mendicitat coercitiva 2 per robatori amb força).
El 22 d’abril és va frustrar un robatori amb força al sorprendre in fraganti a dos lladres
que es trobaven a l’interior d’un habitatge. Malgrat la intervenció de l’agent municipal
de servei i l’ampli i ràpid desplegament efectuat pels Mossos no va ser possible detenir
als autors.

S’han instruït altres 4 minutes policials sense detingut o denúncies que han iniciat
diligencies a Mossos al tractar-se d’assumptes de la seva competència.
1 per un robatori amb força.
1 per una infracció molt greu a la llei de seguretat ciutadana i un possible delicte contra
l’article 556.2 del codi penal
1 per un delicte contra la seguretat del trànsit.
1 per una falta de respecte i consideració a agent de l’autoritat dirigida contra un dels
agents municipals,
En relació a aquestes actuacions en data 15 de Juny el Rector de les parròquies de
Calders va agrair per escrit les atencions i protecció dispensada per part dels agents
municipals.

12.VALORACIÓ FINAL.
La valoració final del servei ha de correspondre a alcalde i regidors, però si algú ha de
valorar realment el servei són els calderins i calderines.
L’àmbit confidencial de la nostra feina fa que sigui molt difícil que la població pugui
tenir coneixement de la nostra activitat, per això és important realitzar aquest informe
de gestió.
Estem segurs que hi ha molts aspectes a millorar i un d’important seria tenir
coneixement de quina opinió tenen els ciutadans del servei i en quins aspectes a criteri
dels mateixos seria important treballar o incidir.
Aquest informe, de totes maneres, ha de servir per millorar el servei en un futur per
això cal marcar-se uns objectius pel proper exercici 2017.
Objectius proposats:
•

Continuar amb la formació continuada; l’àmbit formatiu dependrà de la
disposició de cursos de l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya i de la
Diputació de Barcelona. Dins del possible caldria intentar realitzar formació
dirigida a adquirir competències en tots o alguns dels següents àmbits:

Detecció i actuació en situacions de vulnerabilitat social.
Formes correctes d’actuació i recursos d’ajuda en situacions de violència masclista.
Detecció i actuació de situacions de risc relacionades amb les drogodependències.
•
•
•
•
•
•
•

Mantenir l’actual estat de relacions amb el Cos de Mossos d’esquadra per
millorar tots els aspectes possibles en seguretat ciutadana i altres .
Activar els avisos als agents municipals a través del 112.
Participar en les campanyes de control coordinades del SCT.
Participar en les accions formatives i campanyes de prevenció que es puguin
dur a terme a l’escola
Fer controls, en principi, de tipus “informatiu” per intentar aconseguir canvis
d’hàbits en els punts més perillosos a nivell de trànsit del casc urbà.
Intentar aconseguir un desfibril·lador per portar permanentment al cotxe
patrulla.
Per millorar el servei de recollida d’animals dotar-nos d’ una gàbia desmuntable
pel transport d'aquest.
És tot el que cal informar.

