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A Premià de Mar a 2015.11.29 
 
 
Als presidents de les AAVV de Premià de Mar 
 
 
El motiu de la present és informar els presidents de les AAVV de Premià de Mar del següent: 

1. La constitució de l'Associació de Veïns Premià Centre 
2. Que els socis fundadors són: 

a. Sebastian Guirao Gil President 
b. Pilar Rodrigo Muñoz Secretària 
c. Jose Maria García Egea Tresorer 
d. Francisca García García Vocal 1 
e. Emiliano Filiberto Castell Vocal 2 
f. Encarna Marín González Vocal 3 

3. Que els objectius de la nostra Associació igual que les de vostès, és defensar veïns, 
entitats i comerciants davant de l'administració entre moltes altres. 

4. Que aquesta Associació està en període de registre a la Generalitat i que pròximament 
seran convidats a la presentació de la AAVVPC als veïns de Premià de Mar. 

5. Que estem a la seva disposició per a qualsevol cosa que necessitin i ens agradaria molt 
que poguéssim reunir per intercanviar informació i objectius comuns, així com delimitar 
l'àmbit geogràfic. 

6. Que poden posar-se en contacte amb mi responent a aquest mail, o trucant al meu mòbil 
609.521.093. 

7. Amb la creació de la AAVVPC es tanca un període on el Centre de Premià a estat sense 
representació Veïnal i esperem que amb l'ajuda de tots puguem aconseguir els objectius 
en veneficio dels premianencs. 

 
Moltes gràcies per la seva atenció i quedo a l'espera de les seves notícies 
Salutacions 
 
Sebastian Guirao Gil 

 
President de la AAVVPV 
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En Premià de Mar a 29/11/2015  
 
 
A los Presidentes de las AAVV de Premià de Mar 
 
 
El motivo de la presente es informar a los presidentes de las AAVV de Premià de Mar de lo 
siguiente: 

1. La constitución de la Associació de Veïns Premià Centre 
2. Que los socios fundadores son: 

a. Sebastian Guirao Gil  Presidente 
b. Pilar Rodrigo Muñoz  Secretaria 
c. Jose Maria García Egea  Tesorero 
d. Francisca García García  Vocal 1 
e. Emiliano Filiberto Castillo  Vocal 2 
f. Encarna Marín González  Vocal 3 

3. Que los objetivos de nuestra Asociación al igual que las de ustedes, es defender a 
vecinos, entidades y comerciantes delante de la administración entre muchas otras.  

4. Que dicha Associació esta en periodo de registro en la Generalitat y que próximamente 
serán invitados a la presentación de la AAVVPC a los vecinos de Premià de Mar. 

5. Que estamos a su disposición para cualquier cosa que precisen y nos gustaría mucho 
que pudiésemos  reunir para intercambiar información y objetivos comunes, así como 
delimitar el ámbito geográfico. 

6.  Que pueden ponerse en contacto conmigo respondiendo a este Email, o llamando al mi 
móvil 609 521 093. 

7. Con la creación de la AAVVPC se cierra un periodo donde el Centro de Premià a estado 
sin representación Vecinal y esperamos que con la ayuda de todos podamos conseguir 
los objetivos en veneficio de los Premianencs. 

 
Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de sus noticias 
Saludos  
 
Sebastian Guirao Gil 

 
Presidente de la AAVVPV 


