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Alcalde
A més, gestionarà
• Sanitat
• Serveis Econòmics
• Comunicació
JOAN
• Transparència
PLAYÀ
GUIRADO (AC) • Gestió de Govern

Alcalde

SUSANNA
SOLÉ I
SABATÉ (AC)
1a tinent
d’alcalde
• Cultura
• Esports

JOAQUIM
SARDÀ
ALSINA (AC)
2n tinent
d’alcalde
• Serveis Centrals
• Recursos Humans i
Organització Interna
• Serveis Informàtics
• Serveis Municipals
Territorials
• Seguretat Ciutadana
• Protecció Civil
• Cooperació i
Desenvolupament

SALVADOR
SEGURA JUNI
(AC)
3r tinent
d’alcalde
• Patrimoni Urbà
• Patrimoni
Cultural

MELANIA
SOLÍS CINTAS
(AC)
4a tinent
d’alcalde
• Serveis a la
Ciutadania
• Educació
• Participació
Ciutadana

ENRICO
MARTINELLI
(AC)
5è tinent
d’alcalde
• Medi Ambient i
Sostenibilitat
• Indústria i
Activitats
• Promoció
Econòmica

info
CARTIPÀS MUNICIPAL
Joan Playà i Guirado (AC), 48 anys

Susanna Solé i Sabaté (AC), 47 anys

Diplomat en gestió i
administració pública i màster
en direcció pública. Preparat i
amb un bon equip per treballar
al servei dels ciutadans i tan
il·lusionat i compromès com
el primer dia. Amb vosaltres,
tindrem un millor Castellbisbal.

Joaquim Sardà Alsina (AC), 57 anys

Sóc psicòloga i treballo en
un centre penitenciari de
Barcelona des de fa 24 anys,
coordinant equips de treball
i impulsant tot tipus de
programes de toxicomanies
amb els interns.

Sóc enginyer tècnic i
diplomat en administració
d’empreses. Amb la màxima
professionalitat i seriositat,
sempre al teu servei.

alcaldia@castellbisbal.cat
93 772 38 71

susanna.sole@castellbisbal.cat
93 772 00 55 (Can Margarit) – 93 772 23 90 (Illa Esportiva)

joaquim.sarda@castellbisbal.cat
93 772 02 25

Salvador Segura Juni (AC), 52 anys

Enrico Martinelli (AC), 42 anys

Melania Solís Cintas (AC), 22 anys

Sóc delineant, arquitecte
tècnic i tinc un màster per la
UPC en patologia, diagnosi
i rehabilitació del patrimoni
arquitectònic. Des de l’any 82
estic vinculat, laboralment,
al món de l’edificació.

Italià arrelat a Catalunya,
diplomat en administració
d’empreses, casat i pare de
dos nens; m’he compromès
a treballar per, entre tots,
fer un millor Castellbisbal.

Sóc tècnica en integració
social i estudiant d’educació
social; em dedico des de fa
tres anys a l’atenció directa
de persones en risc d’exclusió.
Vull vetllar pel benestar i la
qualitat de vida dels veïns
de Castellbisbal.

salvador.segura@castellbisbal.cat
93 772 02 25

enrico.martinelli@castellbisbal.cat
93 772 02 25

melania.solis@castellbisbal.cat
93 772 00 55

M. Dolors Conde Domínguez (PSC), 41 anys

Ana Belén Gallego Rubio (PSC), 41 anys

David Vidal Morral (PSC), 35 anys

Regidora des de fa 12 anys,
crec que la política és la millor
manera de canviar i millorar
les coses. Proximitat, treball
i honestedat són els meus
principis, els que m’han
acompanyat i m’acompanyen
per fer un Castellbisbal millor.

Regidora des del 2007,
sóc tècnica administrativa
i actualment assistent de
direcció a l’empresa privada.
M’agrada treballar per millorar
el meu poble i el benestar
de les persones, per un món
igualitari i més just.

Nascut i crescut a
Castellbisbal, socialista
i republicà. Sóc llicenciat
en psicologia educativa
i organitzacional amb
màster en lideratge polític
per la gestió pública.

dolorsconde@gmail.com
607 351 829

anaito3@hotmail.com
607 423 130

dvidal@socialistes.cat

Consol Benayas Díaz (PSC), 56 anys

Alberto Matallanas Carrillo (PSC), 36 anys

Toni Pons i Vilaplana (ERC), 44 anys

Vaig començar a treballar
al 1974 en la indústria
farmacèutica, on continuo
exercint. A més, del 2007
al 2011 vaig ser regidora
d’Esports i Promoció
Econòmica de Castellbisbal.

Estic en política activa des
dels 21 anys, per intentar fer
del meu poble un lloc millor.
Els meus valors són socialistes
i, per tant, republicans.

Natural de Sabadell, casat
i amb dues filles, sóc agent
d’assegurances amb una
oficina pròpia i també gestiono
una empresa familiar dedicada
al món tèxtil.

cbenayasd_59@hotmail.com
607 357 445

amatallanas@gmail.com
607 458 624

toni.pons@castellbisbal.cat
93 772 38 71

Sergi Bonilla (ERC), 22 anys

M. Isabel Méndez i Fernández (ERC), 47 anys

Natàlia Boya i Roca (CiU), 41 anys

Des de ben petit sento
passió per Castellbisbal i la
cultura popular catalana.
Entre tots hem de treballar
per aconseguir delectar-nos
amb el patrimoni immaterial
i material del nostre poble.

He estudiat delineació i
arquitectura tècnica, i la vida
m’ha portat a treballar de tot
una mica. Ara tinc l’oportunitat
de fer-ho pel meu poble i això
em fa sentir afortunada.

sergi.bonilla@castellbisbal.cat
93 772 38 83

isabel.mendez@castellbisbal.cat
93 772 38 86

Lourdes Santiago Azcón (CiU), 44 anys

Manuel Lora Vicente (Ciutadans), 44 anys

Malgrat que no he nascut
a Castellbisbal, considero
que aquest és el meu
poble. Treballo de monitora
de menjador a l’Escola
Montserrat i sóc team leader
d’una empresa de cosmètica
internacional.

nboyaroca@gmail.com

Soy empresario, me gustan
los retos ya que pienso que
éstos fortalecen la forma en
la que nos dirigimos en el
día a día. Soy una persona
responsable y siempre con
actitud positiva.

lsanti70@gmail.com

castellbisbal@ciudadanos-cs.org
658 970 065

Av. Pau Casals, 9
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08755 Castellbisbal

| Tel. 93 772 02 25

Vaig néixer a Vic i visc a
Castellbisbal, estic casada
i tinc tres fills. Estic formada
en arquitectura i actualment
estic estudiant ADE. El meu
repte és millorar la qualitat
de vida de les persones.

|

Retribucions grups oposició
Tots els regidors/es rebran una
indemnització de 440 € per assistència
efectiva a cadascuna de les sessions
del Ple Municipal
Ple Ordinari Municipal
Tindrà lloc cada últim dilluns de mes,
a les 20.00 hores, llevat dels mesos
d’agost i desembre.
www.castellbisbal.cat

