
 1 / 3

En
 d

on
o 

fe
, l

a 
Se

cr
et

àr
ia

, M
ar

ta
 P

or
te

lla
 N

og
ué

ACTA DEL CONSELL DE LA VILA NÚM. 2018/2, D’1 DE MARÇ DE 2018

Òrgan competent Consell de la Vila
Núm. sessió 2018/2
Codi Classificació 1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Assumpte Acta del Consell de la Vila núm. 2018/2, d’1 de març de 2018

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.10 a les 18.21 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

HI ASSISTEIXEN 

Alcalde-president (Regidoria de Participació Ciutadana i 
Transparència)

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares

PORTAVEU

Tinents d’alcalde 

1r. - Titular de l’Àrea General de Coordinació del Govern i 
Comunicació i regidor delegat de Cultura i Habitatge. 

Sr. Josep Llorens Muñoz 

2a.- Titular de l’Àrea  de Serveis Personals i regidora delegada 
d’Esports, Civisme, Sanitat i Joventut.

Sra. Bàrbara Vergés Miralles

3r – Titular de l’Àrea General de Territori i Sostenibilitat i 
regidor delegat d’Urbanisme i  Medi Ambient.

Sr. José Carlos Villaro Gumpert

4r - Titular de l’Àrea General d’Acció Social i Promoció 
Econòmica i regidor delegat de Serveis Socials i Ensenyament. 

Sr. Àngel Pous Barceló

5è - Titular de l’Àrea General de Règim Interior i regidor delegat 
d’Hisenda, RRHH,  OAC, Serveis Jurídics,  Contractació, 
Promoció Econòmica i Ocupació i Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC). 

Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras

Regidors

Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i Sra. Sílvia Català Mora
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Festes

Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia. Sr. Carles Aulet Salvador

     Moderador Sr. Albert Sabater Ruscalleda

Secretària Sra. Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En començar la sessió, el Sr. Albert Sabaté recorda als assistents que per poder intervenir i fer la 
pregunta han d’aixecar la mà i donar el seu nom. Es faran blocs de tres preguntes i es donaran les 
corresponents respostes. Us demanem que intenteu ser concisos, que feu la pregunta concreta i l’equip 
de govern us donarà la resposta.

1r torn de preguntes

 Sr. Vicenç Narbon: ha passat un altre mes i una setmana i no es nota que s’hagi fet res perquè 
els gats estiguin controlats. Quan arribi l’època dels gats, encara n’hi haurà més. Si us plau, 
mireu de fer alguna cosa perquè hi ha veïns que estan molt enfadats.

1a tanda de respostes

 Sr. José Carlos Villaro Gumpert (regidor no adscrit): después del pleno pasado, comenté el 
tema al Departamento de Medio Ambiente y se encargaron de hablar con la Asociación que 
lleva este asunto, però no sé qué actuaciones han llevado a cabo.  Lo volveré a decir para que se 
haga urgentemente.

2n torn de preguntes:

 Sr. Vicenç Narbon: també em reclamen que la pintura que es va posar  farà uns tres anys a la 
carretera que ens uneix amb la N-II,  a la nit  només es veuen trossos pintats i sembla que la 
línea sigui discontínua. Fa un parell de mesos es van pintar els laterals i em van dir que també es 
faria la del mig quan acabessin. Però la verita és que encara no s’ha fet. Fins i tot la pintura  dels 
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laterals no és que sigui massa bona. Els del MOPU van pintar un trosset de 10-15 metres. De dia 
es dissimula, però a la nit no és gaire reflectant. Em van dir que ho mirarien, però veig que no es 
pinta.

2n torn de respostes:

 Sra. Sílvia Català Móra (PDECat): en prenc nota i ho comentaré a l’Àrea de Via Pública.

 Alcalde: suposo que la pintura que utilitzem nosaltres no és la de la carretera. Tot i que 
tenim pintura, la utilitzem per les zones urbanes. Necessitaríem un altre tipus de 
pintura. Mirarem quina solució li podrem donar.

I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcaldia-Presidència, a les 
18.21 hores, i signa aquesta acta l’alcalde-president, juntament amb mi, la secretària, que en 
dono fe.

La secretària          Vist i plau
             L'alcalde - president

Marta Portella Nogué                               Joan Carles Garcia Cañizares
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