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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

62/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL  DIA DIVUIT  DE  DESEMBRE  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 59/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 60/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 61/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 59/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 60/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 61/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra major  demanada per  Conspime Cerdaña,  SL,  per
enderroc d'habitatge al c/ Jerusalem, núm. 10-12, de Tortosa.

4. Concedir  llicència  d'obra  major  per  enderroc  d'edifici  entre  mitgeres  al  c/
Saragossa, núm. 21, de Jesús.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per l'Ordre de les Germanes Pobres
de Santa Clara per reparació, rehabilitació i canvi de coberta de l'església del
convent de Santa Clara, Pujada Santa Clara, núm. 5, de Tortosa.

6. Concedir  llicència  de  divisió  horitzontal  d'edifici  plurifamiliar  entre  mitgeres
situat al c/ Sant Blai, núm. 35, de Tortosa.

7. Tornar  la  garantia  definitiva  del  contracte  de  les  obres  de  «Millora  dels
accessos i rehabilitació i ampliació de l’edifici cultural la Masia» a l’EMD de
Jesús.
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8. Aprovar la certificació núm. 1 i única del projecte de l’obra «Substitució de la

gespa artificial i millora del reg del camp de futbol de l’estadi municipal Josep
Otero».

9. Aprovar  la  certificació  núm.  4  del  projecte  de  l’obra  “Construcció  complex
esportiu piscines”. 

SERVEIS A LES PERSONES

10. Assabentar-se de la transmissió de l’activitat de venda de fruita i verdura a
l’av.  de  Molins  d’en  Comte,  núm.  38,  de  Jesús,  amb  registre  sanitari
municipal núm. 43155-19-02-0-0-00012.

11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2003-00024-0611-P.

12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular  conductor, amb núm. 43500-2016-00912-3902-K.

13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2017-01020-8825-K.

14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2017-01021-0532-P.

15. Reduir el període d’ocupació de la via pública de la terrassa de 41,43 m2, de
la plaça de les Corts Catalanes, núm. 4, d’aquesta ciutat, davant la façana
del restaurant bar.

16. Denegar l’ocupació de la calçada de la via pública, amb una terrassa, del
restaurant bar del carrer Arturo Anguera Valles, núm. 7 de Tortosa.

17. Autoritzar  la  instal·lació  d’una  estufa  de  gas  propà  a  la  terrassa  de  bar
situada a la calçada del carrer de Teodor Gonzàlez, núm. 24, de Tortosa.

18. Denegar la llicència municipal d’ocupació de la via pública per instal.lar una
pissarra de cavallet  a la vorera davant  del restaurant bar “La Fusteria”  al
carrer de Montcada, núm. 9, de Tortosa.

19. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 43,
pis 2n, de la secció Sant Lluís, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

20. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 104,
pis 1r, de la secció Sant Mateu, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS CENTRALS

21. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de Manteniment i Suport de les
Aplicacions Informàtiques Pangea i Gialwin.

22. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de Manteniment i Suport de les
Aplicacions Informàtiques Sicalwin i Firmadoc.
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23. Acordar l’adhesió a la tercera pròrroga de la contractació derivada de l’acord
marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals de Catalunya.

24. Acordar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Tortosa  a  la  primera  pròrroga  del
contracte derivat  2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  adjudicat  pel
Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local  a  l’empresa  Endesa  Energia,
SAU.

25. Aprovar  la  certificació  de  les  obres  de  reforma  dels  vestidors  de  l’Estadi
Municipal.

26. Aprovar la certificació de les obres de millora dels serveis i pavimentació del
carrer Sant Lluis de Santa Clara. 

27. Aprovar la certificació de les obres d’asfaltat de diversos carrers de Tortosa.
28. Aprovar  la  certificació  de  les  obres  d’urbanització  del  carrer  Travessia  de

l’Àngel.
29. Aprovar la certificació de les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques en

el barri del Temple.
30. Aprovar la certificació de les obres d’habilitació de l’edifici d’usos múltiples del

Temple.
31. Aprovar la certificació de les obres de reposició de la vorera dels carrers Pere

Alberni, Pobla de Massaluca i Migdia al barri de Ferreries. 
32. Aprovar la certificació de les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques en

el barri del Centre.   

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  19 de desembre de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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