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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

65/2017

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-NOU DE DESEMBRE 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

SERVEIS AL TERRITORI

1. Aprovar la certificació 1 i única del projecte de l’obra «Urbanització carrer Botigues de
la Sal».

2.  Aprovar  la  certificació  de  liquidació  del  projecte  de  l’obra  «Reforma  del  Pont  de
l’Estat».

3.  Aprovar la certificació núm. 5 del projecte de l’obra «Construcció complex esportiu
piscines».

4. Aprovar la certificació núm. 6 del projecte de l’obra «Construcció complex esportiu
piscines».

5. Resoldre el  recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació definitiva del
projecte d’estatuts i  bases d’actuació del PA ARN 1818/10P adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 23 d’octubre de 2017.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Adjudicar  el  contracte “Serveis per  desenvolupar accions de formació,  orientació i
tutoria al Pla de Transició al Treball de Tortosa durant el 2018”.

7. Concedir la llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment
perillós, de raça Rottweiler, anomenat «Yako», amb xip núm. 941000021397834

8.  Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d'un  punt  de  venda  de  la
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado als baixos del carrer de Sant Blai,
núm. 26, per trasllat de l'anterior ubicació del carrer de Sant Blai, núm. 13, de Tortosa.

9. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2004-00087-1940-A
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10. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00715-0831-J

11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00954-2207-G

12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-01022-9430-M

13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-01023-6181-K.

14. Renovar l’autorització d’abocament de les aigües residuals que genera l'activitat de
fabricació  d’especialitats  farmacèutiques  que  l’empresa  ALFASIGMA  ESPAÑA,  SL,
disposa a les parcel·les 301-304 del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó.

15.  Donar  conformitat  al  control  periòdic  ambiental  de  l’activitat  de  fabricació
d’especialitats farmacèutiques situada a les parcel·les 301-304 del  Polígon Industrial
Baix Ebre de Campredó, a nom d’ALFASIGMA ESPAÑA, SL.

SERVEIS CENTRALS

16.  Adjudicar el contracte «Servei de manteniment dels aparells expenedors de tiquets
de la zona d’estacionament regulat en superfície»,

ESPAI PÚBLIC

17. Proposta d’acord d’extinció de la llicència d’ocupació temporal de la via pública dels
llocs de venda 167-170 a la fira dels dilluns.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  2 de gener de 2018

                       El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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