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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

60/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA DOTZE DE DESEMBRE 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, i Marià Martínez i Hierro. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SERVEIS A LES PERSONES

1. Aprovar la programació estable d’arts escèniques i música al Teatre Auditori Felip
Pedrell, per la temporada gener – juny de 2018.

2. Cancel·lar  l’aval  dipositat  per  URBASER,  SA,  com  a  garantia  dels  treballs  de
neteges forestals  als  voltants  dels  camins  de la  finca  CUP 25  Buinaca  i  Fullola
realitzats l’any 2009.  

3. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del restaurant bar situat a la av. de
Catalunya, núm. 111, xamfrà carrer de Juan Sebastiàn Elcano, núm. 16, de Tortosa.

4. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l’activitat d'oficina d’assegurances
del carrer de Teodor Gonzalez, núm. 10,  1r,  2a, de Tortosa,  a nom de Previsora
Bilbaína Agencia de Seguros, SA.

5. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2013-00616-8473-Y.

6. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00711-7858-A.

7. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00722-1455-P. 

8. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00999-3914-C.

9. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-01000-1395-X.

10. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-01001-9850-B.

11. Denegar  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,  modalitat  titular
conductor.

12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-01005-6916-J.

13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-01006-3234-Y.

14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-01019-5011-F.
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15. Modificar llicències d’ocupació de la fira dels dilluns.
16. Declarar extingida l’autorització d’ocupació del lloc de venda 97 del Mercat Central a

Camps d’Horta del Montsià, SL.
17. Aprovar  l’expedient  de  contractació  i  el  plec  de  clàusules  per  a  dur  a  terme

l’arrendament, mitjançant procediment obert, de les botigues exteriors núms. 7 i 12 del
mercat municipal. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  13 de desembre 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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