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Consell de la Vila
2017/6
1-3-6- Expedients generals de participació ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2017/6, de 20 de juliol de 2017

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.06 a les 18.15 hores.
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

Alcalde-president (Regidoria de Participació Ciutadana i
Transparència)

Sr.Joan Carles Garcia Cañizares
PORTAVEU

Joan Carles Garcia Cañizares

Tinents d’alcalde

27/09/2017 Secretària

Signatura 2 de 2

20/10/2017 Alcalde

HI ASSISTEIXEN

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

Regidora delegada de Via Pública, Mobilitat i Transports i
Festes

Marta Portella Nogué
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Regidor delegat d’Obres i Serveis i Pagesia.
Moderador
Secretària

Sr. Carles Aulet Salvador
Sr. Joan Martín Clota
Sra. Marta Portella Nogué

20/10/2017 Alcalde

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Ningú

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Joan Carles Garcia Cañizares
27/09/2017 Secretària

Signatura 2 de 2



Joan Martín: Recordem que es tracta de fer preguntes a l’equip de govern. Les organitzem per
blocs i, en començar cada intervenció, han d’indicar el seu nom.

1a. Tanda de preguntes:


Sesa: Torno a preguntar si hi ha algun avanç sobre les obres de la 2a fase de l’Institut.



Ángeles Barón: Tenim un problema a l’avinguda dels Països Catalans. Hi ha uns ocupes que
han connectat l’aigua i el llum. Com a conseqüència d’això, ens vam quedar sense televisió vuit
dies i em van cremar el quadre de la televisió, que ens ha costat més de 300 €. També van
tallar el llum de les escales, van trencar l’interfono... Va venir la Policia i els van dir que no
havien estat ells, però van ser ells.
Ahir o abans d’ahir hi va anar a parlar el president i el van amenaçar; també va parlar amb la
Generalitat i també li van dir que callés.



José Antonio del Río: sóc veí d’aquesta senyora i el problema no és que es posin al pis, sinó les
destrosses que fan, que després hem de pagar-les nosaltres. Cada dia fan un desperfecte
diferent.

Marta Portella Nogué
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Àngel Pous Barceló (PDECat): Justament avui acabava el termini per presentar el projecte i ha
arribat. El projecte s’ha consensuat amb el Departament i també dir-vos que ja s’ha enviat per
missatgeria, perquè demà al matí estigui al Departament per a la seva revisió, i crec que serà
immediat perquè s’ha consensuat prèviament.



Josep Llorens Muñoz (PDECat): Aquesta setmana ens han posat en coneixement d’aquesta
situació. La Policia hi està treballant i s’ha posat en contacte amb Adigsa, que ha tingut algun
contacte amb el president, però llavors encara no havia hagut coordinació amb la Policia. De
cara a la setmana vinent mirarem de solucionar-ho.

2a tanda de preguntes

Joan Carles Garcia Cañizares

Sesa: És per a l’alcalde, per si s’ha pogut mirar el tema que li vaig preguntar sobre la tanca i el
porxo de l’Institut.

2a tanda de respostes:


Alcalde: El sòl on està tancat és el límit de la propietat municipal i per moure la tanca hauríem
d’arribar a un acord amb el veí propietari per tal que ens fes la cessió, doncs està qualificat de
zona verda.
Quant al porxo, crec que parla de la zona coberta i oberta dels costats; la direcció de l’escola
proposa, per si no s’arriba a temps per començar el curs a la nova escola, que es pugui ocupar
per fer les classes.

Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 18.15 hores, de la
qual s’estén la present Acta, de la qual, jo, la secretària, en dono fe.
La secretària,

Vist i plau,
l’alcalde-president,

Marta Portella Nogué

Joan Carles Garcia Cañizares

Marta Portella Nogué
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