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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
9/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-SET DE FEBRER DE DOS MIL DISSET.

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: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària 8/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 8/2017.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

3. Aprovar l’expedient per a l’atorgament, mitjançant procediment obert, d’una autorització
privativa per a l’ocupació de la via pública amb destí a la realització d’un Mercat d’Època
durant la XXII Festa del Renaixement.

SERVEIS AL TERRITORI

4. Concedir  llicència d'obra major demanada per Altamira Santander Real Estate,  SA,
(Banc Santander, SA), per enderrocament immoble situat al c/ Nou de Cirera, núm. 6.

5. Estimar íntegrament el recurs de reposició contra l’acord de denegació de la llicència
d’obra major núm. 2016-IMA-M0401-000458 sol·licitada per extensió de línia elèctrica
de baixa tensió al polígon 95, parcel·la 28, de Sant Llàtzer, acord adoptat per la Junta
de Govern Local en sessió de data 9 de gener de 2017.

6. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d'obres d'urbanització
dels terrenys cedits al camí de Betània, núm. 3.

7. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per la Comunitat de Propietaris Passatge Franquet per l’obra realitzada
consistent en reforç en biguetes d'estructura al Passatge Franquet, escala 2, 3r-2a.

8. Concedir llicència d'obra major demanada pel Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya  per  la  construcció  d'un  edifici  judicial  i  la  urbanització  del  seu  espai
exterior a la Plaça dels Estudis, núm. 1, de Tortosa.
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SERVEIS A LES PERSONES

9. Aprovar l’expedient, per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte
de serveis  «Gestió de les activitats  de 2017 del  Programa 6-16,  el  Pla  Educatiu
d’Entorn i les activitats de lleure i menjadors infantils en períodes de vacances».

10. Assabentar-se de la comunicació d’inici de la modificació substancial  de l’activitat
d'explotació  avícola  de  pollastres  d'engreix,  al  polígon  1,  parc.  8  i  17 de Bítem,
consistent en l'alternança de galls d'indi (17739 caps) i pollastres d'engreix (fins a
55000 caps). 

11. Tenir per desistida la comunicació de l'ampliació del nucli zoològic del Camí Alfara de
Carles, núm. 7, d’Els Reguers.

12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2002-00007-9896-Q.

13. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2014-00648-2679-A.

14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00664-0410-B.

15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2015-00762-8628-J.

16. Expedir un duplicat del títol funerari del nínxol núm. 64 pis, 1r, secció Sant  Josep,
del cementiri municipal de Sant Llàtzer de Tortosa.

17. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 193, pis 4t,
secció Sant Lluc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

18. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 194, pis 3r,
secció Sant Lluc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

19. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 195, pis 2n,
secció Sant Lluc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

20. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 196, pis 1r,
secció Sant Lluc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

21. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 32, pis 2n,
secció Santa Cinta, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

22. Extingir la concessió del lloc de venda núm. 101 del Mercat Central.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

23. Resoldre la discrepància observada en la tramitació de l’expedient de «Modificació
de preus públics Festast 2017». 
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SERVEIS AL TERRITORI

24. Prorrogar el termini d’execució del contracte de l’obra reforma Pont de l’Estat.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  28 de febrer de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde en funcions

Josep-Felip Monclús i Benet                    Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny   
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