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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
27/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-NOU DE MAIG 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 25/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 26/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 25/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 26/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Tornar la garantia definitiva del contracte de les obres de pavimentació
del camí de Fullola al Filato de Camarles al Coll de l’Alba.

4. Tornar la garantia definitiva del contracte de les obres de restauració
de l’entorn de la Torre de Campredó.

5. Tornar la garantia definitiva del contracte de les obres de millora de
l’espai fluvial d’un tram del riu Ebre.

6. Concedir  llicència  d'obra  major  per  obertura  de  rasa  i  col·locació
d'arqueta per connexió de clavegueram al polígon 68, parcel.la 75 i 32,
de Bítem.

7. Concedir llicència d'obra major demanada per Agrícola Industrial Fores,
SL,  per instal·lació  d'un centre de transformació i  xarxa  elèctrica de
baixa tensió a la carretera T-313, polígon 90, parcel.la 25.
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8. Denegar  la  sol·licitud  de  la  llicència  d’obra  major  sol·licitada  per
l’enderrocament de dos immobles al carrer de la Sang, núms. 5-7, de
Tortosa.

9. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Xarxa  Oberta  de
Catalunya per construcció de canalització per fibra òptica entre registre
existent i la seu de l'ATC a la Rambla de Catalunya, núm. 91. 

SERVEIS A LES PERSONES

10.Autoritzar  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol
núm. 26, pis 2n, del cementiri municipal d'Els Reguers.

11.Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  gestoria  i
assessoria  al carrer de Tarragona, 3, de Tortosa, formulada per Pijoan
Caubet, SL.

12.Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l’activitat d'oficina a
la plaça d'Alfons XII, 7, d'aquesta ciutat, a nom d'E-Ports  Ample de
Banda i Internet, SL.

13.Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2013-00602-
8330-D.

14.Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00683-
5678-Q.

15.Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2015-00764-
2938-G.

16.Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat,  modalitat  titular   conductor,  amb  núm.  43500-2016-
00834-6958-C.

17.Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00863-
4259-L.

18.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2017-00948-0069-T.

19.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00952-6006-F.

20.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2017-00954-2207-G.

21.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00955-8178-T.
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22.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00964-0355-Y.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

23. Aprovar l'expedient per l’atorgament de la concessió  demanial per a
ús privatiu de 53 m2 de la plaça dels Banys per la instal·lació d’una
estructura fixa-terrassa per activitat  de restauració i  inici  de la seva
adjudicació mitjançant procediment obert.

24. Adjudicar  el  contracte  de  serveis  per  la  direcció  d’obra,  direcció  de
l’execució i coordinació de seguretat i salut per la finalització i recepció
de l’obra “Remodelació del Pont de l’Estat”. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  30 de maig 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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