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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

39/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-CINC DE JULIOL DE DOS MIL DISSET.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Maria Jesús Viña i Ariño, Emili Lehmann i
Molés, Marià Martínez i Hierro, i Dolors Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

1. Aprovar  el  conveni  de col·laboració  dels  grups  d’acció  local  per  a  l’execució  del
projecte  estratègic  en  el  marc  del  Programa  de  Desenvolupament  Rural  de
Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).

SERVEIS AL TERRITORI

2. Concedir llicència d'obra major per reforma interior en planta primera de l'edifici situat al
c/ Terra Alta, núm. 32, de Jesús.

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per
instal.lació d'una cabina de 25 kv a la subestació de Tortosa, a l'Avinguda Barcelona,
115, de Tortosa.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per
estesa  de  línia  subterrània  de baixa  tensió  al  c/  Enric  d'Ossó  cantonada Mossèn
Bellpuig. 

SERVEIS A LES PERSONES

5. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2013-00603-5812-V.

6. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00672-1403-M.

7. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00678-0118-P.

8. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00967-2280-A.

9. Donar de baixa l'autorització d'actuacions musicals a la terrassa del restaurant bar
“Lo Pont” situat al Pont del Mil·lenari, s/n, d’aquesta ciutat, durant els dies 23 de juny
1,  15,  22 i  29 de juliol  i  els dies 5,  12, 19,  26 i  31 d’agost  de 2017, a nom de
Restaurant El Riu, SL.
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19. Autoritzar al Restaurant El Riu, SL, actuacions musicals a la terrassa del restaurant

bar “Lo Pont” situat al Pont del Mil·lenari, s/n, d’aquesta ciutat, durant els dies 29 de
juliol, 5, 12, 19, 26  d’agost, i 2 de setembre de 2017.

10. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00977-3054-M.

11. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00968-5788-C.

12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00980-8987-D.

13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00981-9833-V.

14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00982-9147-K.

15. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu  i  de
caràcter temporal del nínxol núm. 72, pis 1r, de la secció Sant Àngel, del cementiri
municipal de Sant Llàtzer.

16. Revertir  a favor de l’Ajuntament el  dret  funerari  del  nínxol  núm. 73,  pis 4t,  de la
secció Sant Mateu, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

17. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 232, pis 1r,
de la secció Santa Còrdula, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

19. Aprovar  l’expedient  de  contractació  mitjançant  procediment  obert  -i  dels  plecs  de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques corresponents- per a la
realització del contracte servei de captura, acollida, alimentació i manteniment d’animals
de companyia abandonats o perduts.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  26 de juliol 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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