
Secretaria

 
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

19/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA DIVUIT D’ABRIL 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, 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 extraordinària 15/2017.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 16/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 17/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 18/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 15/2017.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 16/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 17/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 18/2017.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  amb el  Museu de les  Terres  de  l’Ebre,  per
atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Tortosa i finançar la producció de l’exposició
«Gaites, gralles i dolçaines. Passat, present i futur».

4. Autoritzar a la FUNDACIÓ VICENTE FERRER l’ocupació de la via pública, a la pl. de
l’Angel, per tal d'instal·lar una parada de 4 m2 el dia 23 d'abril de 2017, Diada de
Sant Jordi.

5. Autoritzar a L’ONADA TORTOSA l’ocupació de la via pública, a la pl. de l’Angel, per
tal d’instal·lar una parada de 6 m2 el dia 23 d’abril de 2017, Diada de Sant Jordi.

6. Autoritzar a MOVEM TORTOSA-ENTESA l’ocupació de la via pública, a la cruïlla del
carrer dels Mercaders amb el carrer de Sant Blai, per tal d'instal·lar una parada de 9
m2 el dia 23 d’abril de 2017, Diada de Sant Jordi.

7. Autoritzar al CLUB TWIRLING TORTOSA l’ocupació de la via pública, a la pl. de
Barcelona, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2 els dies 22 i 23 d’abril de 2017,
amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

8. Autoritzar al Partit dels Socialistes de Catalunya l’ocupació de la via pública, al carrer
de la Rosa confluència amb el carrer del Bisbe Aznar, per tal d'instal·lar una parada
de 4 m2 el dia 23 d’abril de 2017, Diada de Sant Jordi.
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9. Autoritzar a l’INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG l’ocupació de la via pública, a la pl.

del Carrilet i a la pl. de Barcelona, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2 a cada
lloc,el dia 23 d’abril de 2017, amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

10. Autoritzar a LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS
DIAS, l’ocupació de la via pública, al carrer de la Rosa, per tal d'instal·lar una parada
de 6 m2 el dia 23 d’abril de 2017, Diada de Sant Jordi.

11. Autoritzar l’Ajuntament de Mora d’Ebre la instal·lació de banderoles en 12 fanals de
l’Av. de la Generalitat, enfront del parc municipal de Tortosa, de l’1 al 29 de maig de
2017, en les que s’anuncia la fira d’espectacles literaris “Litterarum”.

12. Assabentar-se de la  transmissió de la  titularitat  de l'activitat  de venda de fruita i
verdura al carrer de Mossèn Manyà, núm. 6, de Tortosa. 

13. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d’habitatge  d’ús  turístic  al
polígon 78, parcel·la 19, del Coll de l’Alba.

14. Concedir la llicència municipal d’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una
terrassa de 41,43  m2, a la plaça de les Corts Catalanes, núm. 4, d’aquesta ciutat,
davant la façana del restaurant bar.

15. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2005-00140-0776-E.

16. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00619-6912-N.

17. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00620-6637-J.

18. Autoritzar  l'Escola  i  Conservatori  de  Música  de  Tortosa,  de  la  Diputació  de
Tarragona, l’ocupació de la via pública de la plaça de l'Absis de la Catedral per dur a
terme la VII Trobada de saxos de les Escoles i Conservatoris de la Diputació i VI de
les Terres de l’Ebre, el dia 6 de maig de 2017 de les 15:00h a les 20:00 h.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  19 d’abril de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde en funcions

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