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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

40/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-NOU D'AGOST DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, 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: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 37/2016.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 38/2016.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 39/2016.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 37/2016.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 38/2016.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 39/2016.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Aprovar el Pla de polítiques de dones 2016-2017. 
4. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al camí Vell  

del Cementiri, núm. 74, de Jesús.
5. Acceptar la renúncia del desenvolupament de l’activitat comercial de venda de productes 

tèxtils a la pl. de l’Àngel, núm. 4, bxs, de Tortosa.
6. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 

conductor, amb núm. 43500-2002-00002-2221-X.
7. Autoritzar a BUIXITS K9, SCP, i a l’HOSPITAL VETERINARI NEXO l'ocupació del Llac Vell del  

parc municipal de Tortosa, el 10 de setembre de 2016, amb motiu de dur a terme la III 
jornada de civisme caní.

8. Autoritzar a CREU ROJA TORTOSA l’ocupació de la pl. de Barcelona el dia 1 d’octubre i la  
pl. de Joan Monclús els dies 7 i 28 d’octubre per dur a terme actes per a la gent gran  
dintre del programa “Sempre acompanyats” amb col·laboració de l’Ajuntament.

9. Autoritzar a l’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA TORTOSA l’ocupació del carrer de Sant  
Blai del 4 al 6 d’octubre i del 30 de novembre al 2 de desembre de 2016, en l’horari  
comprès de les 10:00 h a les 14:00 h i de les 16:30 h a les 20:30 h. amb motiu d’una 
campanya de captació de socis.

10. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2013-00624-9782-N.
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11. Tenir  per  transmesa  la  titularitat  de  la  llicència  municipal  d'accés  de  vehicles,  gual 

permanent de 24 hores, al carrer Llarg de Sant Vicent, núm. 14, de Tortosa.
12. Acceptar la renúncia de la llicència de tinença i conducció del gos potencialment perillós,  

de raça Pit Bull, anomenat “Chusca”, amb núm. de xip 985120021147285.
13. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 115, pis 2n,  

secció Sant Tomàs, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
14. Assabentar-se de la comunicació de la transmissió de la titularitat de l’explotació ramadera 

de pollastres d’engreix, marca oficial 843 FO, del camí de Santa Caterina (La Petja), polígon 
144, parcel·la 74, d’aquest terme municipal.

ESPAI PÚBLIC

15. Adjudicar el contracte “Servei de control d'accessos i obertura i tancament de portes al 
Mercat Central, i altres eventuals assignacions en funció de les necessitats del servei”.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA

ESPAI PÚBLIC

16. Aprovar la modificació del contracte de la gestió del servei públic del transport col·lectiu urbà 
de viatgers en el municipi de Tortosa, adjudicat per la Junta de Govern Local del dia 9 de 
maig de 2016, amb noves expedicions a les dues línies i amb modificació parcial d'itinerari 
en la L-3.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 1 de setembre de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                                         Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny  
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