AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6
D’ABRIL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia sis
d’abril de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz 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
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
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 30 DE MARÇ
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 30 de març de 2017, 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 Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Teresa M Canela i Armengol i Joan Morlà i Mensa.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL PLA DE POLÍTIQUES
DE DONES DEL CONSELL COMARCAL 2012-2015.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal és l'instrument mitjançant
el qual s'articulen les polítiques de dones impulsades per la Generalitat a nivell
comarcal i serveix per a la coordinació de les iniciatives municipals que en
aquest àmbit es generin, sempre sobre els fonaments dels principis d'igualtat
i no discriminació per raó de sexe.
Aquest Pla quadriennal, 2012-2015 s'estructura entorn a tres eixos bàsics: el
foment de la igualtat entre homes i dones, la visibilització de les dones i la
prevenció i sensibilització contra la violència masclista i l'atenció a la víctima.
D'aquests grans eixos en sorgeixen actuacions pròpies de diverses branques
en les que el municipi té competències, com poden ser educació, salut, cultura,
participació, esport, entre d'altres. D'aquí que una de les principals
característiques del Pla sigui la seva transversalitat i la seva vocació integral
basada en la participació de tots els agents públics i socials.
El Pla pretén, doncs, desenvolupar accions en el territori per garantir els drets
de les dones, contribuir a l'eradicació de la violència masclista, apaivagar-ne
els seus efectes des de l'atenció a la víctima i promoure actuacions basades
en l'abordatge de les situacions socials emergents des d'una perspectiva de
gènere.
Aquest Pla, fonamentat jurídicament en la normativa reguladora de la igualtat
entre homes i dones i l'eradicació de la violència masclista sorgida tant de
l'activitat legislativa del Parlament de Catalunya com de l'estat espanyol, recull
els principis i directrius del Pla de Polítiques de Dones de la Generalitat i les
planificacions fetes des de l'Institut Català de la Dona.
Examinat, doncs, el Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal 20122015 que consta a l'expedient i es dóna per reproduït i considerant convenient
que l'ajuntament s'hi adhereixi.
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En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti els següents
acords:
Primer.

Aprovar l'adhesió de l'ajuntament al Pla de Polítiques de Dones del
Consell Comarcal del Tarragonès 2012-2015.

Segon.

Donar trasllat d'aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent les sis 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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