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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

45/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA TRES D'OCTUBRE 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 l'acta corresponent a la sessió ordinària 44/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 44/2016.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

3. Aprovar els criteris per a la selecció d'1 tècnic/a per al programa Fem Ocupació per a Joves,
en base a l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost. 

SERVEIS A LES PERSONES

4. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda en el seu dia per Grup d'Esplai
Blanquerna, corresponent al contracte “Serveis de l'Oficina Jove del Baix Ebre 2015”. 

5. Assabentar-se de la comunicació d'inici de la modificació no substancial de l’activitat de
locutori i internet ubicat al carrer de S. Francesc Gil Frederic, núm. 1, d’aquesta ciutat,
consistent en l’ampliació de l’activitat d’enviament de diners a l’estranger, venda al detall
de mòbils i targetes de prepagament de telefonia mòbil.

6. Concedir  llicència  municipal  d'ocupació  de  7,55m2,  de  la  via  pública,  de  l’av.  de  la
Generalitat, núm. 127, de Tortosa, del bar “Trebol d’Or”.

7. Concedir l’ampliació de la llicència municipal d'ocupació de la via pública de l’av.  de
Catalunya, núm. 28, de Tortosa, del restaurant bar “Munich”, amb una ocupació total de
7,80m2 durant tot l’any.

8. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 256, pis 1r, de
la secció “C”, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

9. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2003-00034-3948-W.

10. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2004-00124-5803-V.

11. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2014-00641-4758-E.
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12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular  no

conductor, amb núm. 43500-2016-00884-6300-M.
13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductor, amb núm. 43500-2016-00885-1776-S.
14. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2016-00886-6895-X.
15. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductor, amb núm. 43500-2016-00887-5977-W.
16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductor, amb núm. 43500-2016-00888-3298-M.
17. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2016-00889-2164-E.
18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductor, amb núm. 43500-2016-00890-3455-C.
19. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2016-00891-0516-C.

SERVEIS CENTRALS

20. Modificar i establir acords reguladors de preus públics de l'Escola Municipal
de Música de Tortosa.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

ESPAI PÚBLIC

21. Acorda la resolució, de mutu acord amb el contractista, del contracte del “Servei de neteja
d'edificis, escoles públiques i dependències municipals”.

22. Aprovar els plecs i l'expedient de contractació del “Servei de neteja d'edificis, escoles
públiques i dependències municipals”. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 6 d'octubre de 2016

                             El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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