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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

35/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA TRES DE JULIOL DE DOS MIL DISSET.

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 33/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 33/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3.Donar conformitat a la memòria tècnica presentada pel Consell Comarcal del Baix Ebre
de modificació del sistema de sanejament al barri de Santa Rosa de Bítem, i autorització de
l’actuació  de  millora  del  tractament  d’aigües  residuals  a  les  instal·lacions  de  l’estació
depuradora (EDAR).
4. Aprovar la llicència d'obra major per construcció de magatzem en planta baixa al carrer
Mare de Déu de la Cinta núm. 11 de Bítem.
5. Aprovar la llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, S.A.. per a
obertura de rasa sobre vorera de 2x0,4 m2 al c/ Montcada núm. 21.
6. Aprovar el conveni de gestió i participació de la mobilitat en l’àmbit territorial de les Terres
de l’Ebre a signar entre el departament de territori i sostenibilitat de l'administració de la
Generalitat de Catalunya, els consells comarcals del Baix Ebre, el Montsià, Ribera d’Ebre i
Terra Alta, i els Ajuntaments d’Amposta i de Tortosa .

SERVEIS A LES PERSONES

7. Assabentar-se  de  la  transmissió  de  la  titularitat  del  restaurant  bar  del  carrer  de
Mossèn Vicent Fabregat núm. 1 de Tortosa.
8. Autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’ocupació de la vorera de la via
pública del passeig de l'Ebre núm. 48 amb la terrassa del restaurant bar del c/ mossèn
Vicent Fabregat 1, d’aquesta Ciutat.
9. Concedir la llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent (24h) a la Trv. del
Mur núm. 48 de Tortosa.
10.  Acceptar la renúncia de la llicència de tinença i conducció del gos potencialment
perillós, de raça Rottweiler anomenat “SHADOW” amb núm. de xip 985121013104335. 
11. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu  i  de
caràcter temporal del nínxol núm. 288, pis 1r, de la Secció “B”, del Cementiri municipal
de Sant Llàtzer.
12.  Transmetre la titularitat  del dret  funerari  del  nínxol  núm. 77, pis 4t,  de la Secció
“Santa Tecla”, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
13. Transmetre la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 15, pis 2n, de la Secció “Sant
Agustí”, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
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14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2007-00205-2642-W. 
15. Renovar la concessió de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2003-00065-6365-H.
16. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00633-6815-Z. 
17. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2015-00747-4791-G. 
18. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2016-00833-9496-W. 
19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00973-4678-E. 
20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00974-5340-D.
21. Aprovar la programació estable d’arts escèniques i música al Teatre Auditori Felip
Pedrell, per la temporada setembre – desembre de 2017.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

PROMOCIÓ ECONÒMICA

22. Declarar com a deserts els lots 8, 9 i 10 del contracte  “Serveis de formació a càrrec de
professionals autònoms que inclouen la preparació, impartició, avaluació i seguiment de les
accions  formatives  que  ha  de  desenvolupar  el  centre  de  formació  ocupacional  de
l’Ajuntament  de  Tortosa  segons  la  resolució  de  convocatòria  del  FOAP 2016...”  per
renúncia  de l'adjudicatària esdevinguda posteriorment a l'adjudicació del contracte.

SERVEIS CENTRALS

23. Aprovar la pròrroga del contracte «subministrament d’aigua amb garrafes per al seu
consum mitjançant fonts dispensadores / refrigeradores».

ESPAI PÚBLIC

24 Renúncia  a  la  celebració  del  contracte  «subministrament,  per  preus  unitaris,  de
vestuari i complements d’uniformitat per als components del cos de la Policia Local».

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  7 de juliol de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’Alcalde 

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