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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

57/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA CINC DE DESEMBRE 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 56/2016.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 56/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de
la  construcció  per  l’obra  realitzada  consistent  en  la  construcció  d'un  nou  nucli
d'escales en habitatge unifamiliar al c/ Sant Roc núm. 3 de Jesús.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per rompuda forestal i moviment de terres
al polígon 135, parcel·les 34, 35, 36, 42 i 43.

5. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de
la construcció per la Comunitat de Propietaris plaça Alfons XII  núm. 8 per l’obra
realitzada consistent en  rehabilitació de façana a l'edifici situat a la plaça Alfons XII
núm. 8.

6. Aprovar la certificació núm. 3 del projecte de l’obra “ampliació i  pavimentació del
camí del Mig”.

7. Aprovar la certificació núm. 1 del projecte modificat de l’obra “ampliació i pavimentació
del camí del Mig”.

8. Aprovar la certificació núm. 2 del projecte de l’obra “rehabilitació pavelló 15 de l’antic
escorxador per Unitat de Cultura”.

9. Aprovar la certificació núm. 4 del projecte de l’obra “urbanització Pont Tirant Lo Blanc,
1a fase” 

SERVEIS A LES PERSONES

10. Aprovar la programació estable i el preu públic dels espectacles d'arts escèniques i
música al Teatre Auditori Felip Pedrell, per la temporada gener – juny de 2017.

11. Donar conformitat al control inicial de l’activitat d’alberg de joventut a l’av. de Santa
Teresa de Jesús núm. 16 de la localitat de Jesús, a nom de la Comunidad Teresiana
Compañia Santa Teresa de Jesús Provincia Santa Teresa.
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12. Acceptar la suspensió provisional de la vigència de la llicència municipal de taxi núm.

14, per un termini de quatre anys, al seu titular.
13. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 111, pis 2n,

de la Secció  Santa Càndida, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.
14. Concedir llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent (24h) al carrer del

Marques de Comillas, 13, de Tortosa.
15. Acceptar la renúncia de la llicència municipal de l'ocupació de la via pública, amb

taules i cadires del passeig de l'Ebre, 34, de Tortosa.

SERVEIS CENTRALS

16. Autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic
com a  professor  universitari  associat,  a  temps parcial,  al  Departament  de  Gestió
d'Empresa de la Facultat d'ADE de la Universitat Rovira i Virgili, a tècnic sènior de la
Societat Mercantil Municipal GUMTSA.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

17. Aprovar  la  modificació  del  contracte  de  serveis  «Direcció,  control  i  seguiment
arqueològic de les excavacions al terreny situat entre els número 9 i  21 del carrer
Croera» i aprovació de la despesa corresponent.

ESPAI PÚBLIC

18. Ratificar la Resolució de l’Alcaldia 2742/2016, de 25 de novembre, sobre correcció
d’errades en el  plec de prescripcions tècniques del  contracte  del  servei  de neteja
d’edificis, escoles públiques i dependències municipals.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 12 de desembre de 2016

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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