Carrer Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61
http://www.svmontalt.cat

Francesc Ortiz i Amat, Secretari Interventor de l'Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 23 de novembre de
2015, va adoptar, entre d'altres, el següent acord, a reserva de la redacció que
resulti de l'aprovació de l'Acta:

Identificació de l’expedient :
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MOBILITAT
Expedient: 2015/1289 79 GENSVM
Contingut: MODIFICACIÓ ZONES BLAVES

Vist el Reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones
especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat “zona blava”.
Vist l’article 2.2 de l’esmentat Reglament que textualment diu que caldrà acord exprés de la
Junta de Govern Local per a l’aplicació efectiva del servei a la zona que consideri convenient,
així com a l’aplicació de les zones segons necessitat.

S’acorda, per unanimitat
Primer.- Aprovar les vies públiques en les quals s’estableix el servei públic d’estacionament de
vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat
“zona blava” següents:
ZONES BLAVES: de pagament amb control horari:
a)

Passeig Marquès Casa Riera

b)

Carrer de la Costa Brava

c)

Carrer de la Costa Daurada, en el tram comprès entre els locals 49 al 64 i en el tram
comprès entre els números 4 al 10 i 5 al 17

d)

Carrer del Mediterrani

e)

Carrer de la Torrassa, entre els números 2 i 42
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f)

Plaça de l’Església

g) Tram de carrer i aparcament de la zona comercial del carrer de la Ginesta
h) Aparcaments de l’Avinguda Toni Sors ( Riera del Gorg i Montaltnou )
i)

Carrer de Can Rams (zona lateral del Centre Cívic)

j)

Riera del Gorg (entre els carrers del Xaloc i de la Ginesta)

ZONES BLAVES: reservades exclusivament als residents de Sant Vicenç de Montalt amb
distintiu:
a)
b)
c)
d)

Carrer de la Pau
Carrer de la Pica d’Estats
Carrer de la Costa Daurada (entre els números 1 i 17, blocs apartaments VI i XII)
Riera de Torrentbó

ZONES BLAVES: reservades exclusivament als residents de Sant Vicenç de Montalt amb
distintiu (de nova implantació):
a) Carrer de la Torrassa (entre els núm. 61 i 63)
b) Carrer de Can Valls
c) Avinguda del Parc
d) Avinguda del Parc entre els carrers de la Costa Daurada i de la Torrassa.

Segon.- Donar publicitat a la pàgina web municipal.

I perquè així consti, lliuro aquest certificat, d'ordre i amb el vist i plau del senyor
Alcalde-President, a Sant Vicenç de Montalt, a 25 de novembre de 2015
VIST-I-PLAU

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

