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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

41/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA TRENTA-U 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, 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 38/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 39/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 40/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 38/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 39/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 40/2017.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Assabentar-se  de  la  modificació  no  substancial  de  la  seu  de  les  Delegacions
Territorials del Govern a les Terres de l’Ebre amb aparcament privat, situada a la pl.
de  Gerard  Vergés,  núm.  1,  de  Tortosa,  a  nom  de  la  GENERALITAT  DE
CATALUNYA,  Departament  de  Vicepresidència,  consistent  en  una  reducció  de
superfície de la seu i del nombre de places d'aparcament. 

4. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l’activitat de centre docent, a la
plaça d'Alfons XII, 5, 2n, 3r, A, d'aquesta ciutat.

5. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2007-00222-8278-A.

6. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00677-0442-T.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

ESPAI PÚBLIC

7. Acordar la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva constituïda en el seu dia
per  La  Bruixa,  neteges  generals  i  manteniments,  SL,  corresponent  al  contracte
“Servei de neteja d’edificis, escoles públiques i dependències municipals”.   
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8. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat -i els plecs

de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques corresponents- per a
la realització del contracte del servei de control de qualitat del servei de neteja d’edificis,
escoles públiques i dependències municipals. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  31 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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