AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE
NOVEMBRE DE 2016

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia tres de
novembre de dos mil setze, sota la presidència del Sr. Joan Diaz Rull, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Teresa M Canela i Armengol
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 D’OCTUBRE DE
2016.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2016, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès i Teresa M Canela i Armengol.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
2.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE
L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
“Per part de l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha autoritzat a l’Associació
Mediambiental La Sínia per l’execució de treballs per la retirada de vegetació
que ha proliferat a la làmina d’aigua de la zona humida de la resclosa de la
Fàbrica del Catllar, al riu Gaià, com a conseqüència de l’acumulació de
sediments.”
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE DUES PLACES
D’ESTACIONAMENT RESERVAT A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA I UNA ÀREA RESTRINGIDA A SERVEIS MÈDICS AL
CARRER EUFEMIÀ DE QUERALT.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“S’ha constatat mitjançant la petició feta per part del personal sanitari que presta
serveis al consultori mèdic i per algunes peticions fetes per veïns del poble, la
conveniència de procedir a reservar un espai al carrer Eufemià de Queralt per
tal de destinar-lo a dues places reservades a persones amb mobilitat reduïda i
una plaça pels serveis sanitaris i d’urgència.
L’enginyer municipal ha elaborat una proposta d’ubicació de les esmentades
places així com un informe en el que indica quin tipus de senyalització, tant
horitzontal com vertical, cal fixar per la seva identificació.
Per tot això, proposo a la Junta de govern local que adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar la creació d’un espai al carrer Eufemià de Queralt per tal de
destinar-lo a dues places reservades a persones amb mobilitat
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reduïda i una plaça pels serveis sanitaris i d’urgència, d’acord amb la
ubicació i informe emesos per l’enginyer municipal.
Segon.- Procedir a la contractació de la corresponent senyalització horitzontal
i vertical necessària, ordenant al servei de brigada municipal la seva
implantació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
4.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent tres quarts i cinc minuts de cinc de la tarda, i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari
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