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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
33/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA DIVUIT DE JULIOL DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde en funcions:  Josep-Felip Monclús i Benet
Tts. d’alcalde:  Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Jesús Viña i Ariño, Anna Algueró i Caballé, Emili 
Lehmann i Molés, Marià Martínez i Hierro, i Dolors Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 31/2016.

2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 31/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3.  Aprovar  la llicència  d'obra  major  demanada per  Gas  Natural  Distribución  SDG,  S.A.  per 
obertura de rasa de 2,5 x 0,5 x 0,6 m. sobre vorera per reparar fuita al c/ Cristòfol Colom núm. 
24.

4. Aprovar la llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. per 
obertura de rasa d'1 x 0,6 x 0,7 m. sobre vorera per reparar fuita al c/ Berenguer IV núm. 50.

SERVEIS A LES PERSONES

5. Assabentar-se del resultat favorable  del control ambiental periòdic de l'activitat de centre 
de  distribució  de  combustibles  i  carburants  petrolífers  a  la  parcel·la  núm.  1  del  Polígon 
Industrial Pla de l'Estació de Tortosa, a CARBURANTS I LUBRIFICANTS CIMO, SA

6.  Concedir  la  llicència  municipal  d'ocupació  de  14,40m2,  de  la  vorera  de l'avinguda  de 
Catalunya, núm. 60 Tortosa.

7.  Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat, 
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2006-00037-3820-N.

8.  Renovar  la  concessió  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2012-00539-6448-H.

9.  Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00587-8419-N.
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10.  Renovar  la  concessió  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat, 
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2012-00545-8757D

11.  Concedir  la  renovació  de la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2015-00760-6259-P

12.  Concedir la  renovació  de la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat, 
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2015-00764-2938-G

13. Concedir la targeta d’aparcament per  a persones amb discapacitat,  modalitat   titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00872-3327-X 

14. Transmetre la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 84, pis 1r, de la Secció  Sant  
Joan, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

15.  Transmetre  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol  núm.  56,  pis  2n,  del  Cementiri  
Municipal d'Els Reguers.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

16. Aprovar la programació diària de la XXI edició de la Festa del Renaixement

17. Aprovar l'entrega d'estendard durant la vint-i-unena edició de la Festa del Renaixement a 
l'associació cultural Lucifers

ESPAI PÚBLIC

18.  Aprovar  la  pròrroga del  contracte del  servei  de Control  de  la  legionel·losi  als  edificis  
municipals.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 19 de juliol de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde en funcions

Sr. Josep-Felip Monclús i Benet                        Sr. Manuel Garcia Egea
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