
Secretaria

 
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

3/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA DIVUIT DE GENER DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Fel i Accensi
Tts. d’alcalde: Meritxell  Roigé i Pedrola, Anna Algueró i Caballé, Emili  Lehmann i Molés, Dolors 
Queralt i Moreso, Joaquim del Pino i Homedes, i Alfredo Ferré i Fandos.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 2/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 2/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Tornar la garantia definitiva del contracte de les obres d'“adequació dels pavellons 1, 7, 9, 11 i  
12 de l’edifici antic Escorxador de Tortosa, per espai d’art”.

4. Concedir llicència de divisió horitzontal demanada per Inversemar, SL, del local situat a l'Av. 
Generalitat, 153-155.

5. Concedir llicència de divisió horitzontal de l'edifici existent situat al c/ Sant Blai, núm. 36.
6. Concedir llicència de divisió horitzontal de l'edifici existent situat al c/ Sant Blai, núm. 33.
7. Concedir llicència de divisió horitzontal de l'edifici plurifamiliar situat al carrer Llop Marqués, 

núm. 15, de Campredó.
8. Acceptar la renúncia a la llicència d’obra major atorgada per obertura de rasa sobre vorera i 

calçada de 8 x 0,4 m2 per connexió d'un ramal al  camí de Gala, núm. 13, presentada per 
l’empresa Gas Natural Distribución SDG, SA.

9. Denegar llicència d'obra major per reparació de coberta al polígon 55, parcel.la 30, al paratge 
dels Ports.

SERVEIS A LES PERSONES

10. Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  del  servei  de  control  
d'accessos i espais a la Biblioteca Marcel·lí Domingo.

11. Autoritzar l’ocupació de la via pública de la plaça de les Corts Catalanes d’aquesta ciutat els  
dies 1 i 2 de març de les 08:00 h a les 20:00 h a ALEGRIA ACTIVITY, SL, en nom de la 
FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA.

12. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i  de caràcter  
temporal del nínxol núm. 65, pis 4t., de la secció Santa Rosa, del cementiri municipal de Sant  
Llàtzer.
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13. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 16, pis 1r, de la  

secció Sant Joaquim, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
14. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 15, pis 2n, de la  

secció  Sant Joaquim, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.
15. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat de clínica dental, al  

carrer de Ramon Berenguer IV, 2, de Tortosa, presentada per Sanitas Nuevos Negocios, SLU.
16. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d'oficina de treball  

temporal, al carrer de Lamote de Grignon, 14, bxs, de Tortosa, presentada per Adecco TT, SA.
17. Tenir  per  complimentat  el  tràmit de comunicació de l'inici  de l’activitat  d’ús comercial  de 

compra venda d'articles de segona mà, al carrer Santa Anna, 11, amb accès al local per la 
Rambla de Felip Pedrell, 92, de Tortosa.

18. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l'activitat d'ús comercial de venda de  
comestibles, a l'avinguda de Barcelona, 187, de Tortosa.

19. Tenir  per  complimentat  el  tràmit  de  comunicació  de  l'inici  de  l’activitat  de  despatx  de  
psicologia i creixement personal, al carrer de l'Argentina, 13, 4t, C, de Tortosa, formulat per  
Eutimia Psicologia i creixement personal, SCP

20. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l'activitat de d'oficina d'agència de 
repartiment  de  paqueteria  a  l'avinguda  de  la  Generalitat,  175,  de  Tortosa,  a  favor  de 
Transpallarés, SL

21. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular conductor, amb núm. 43500-2015-00759-0925-G.

22. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular no conductor, amb núm. 43500-2011-00440-2633-F.

23. Donar de baixa la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no  
conductor, amb núm. 43500-2011-00495-7467-C, per defunció de la titular.

24. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00562-9558-J.

25. Concedir  la  llicència  municipal  d'accés de vehicles  (gual  permanent  de 24 hores)  al 
Portal de Remolins, 7, de Tortosa.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 21 de gener de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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

2


	11. Autoritzar l’ocupació de la via pública de la plaça de les Corts Catalanes d’aquesta ciutat els dies 1 i 2 de març de les 08:00 h a les 20:00 h a ALEGRIA ACTIVITY, SL, en nom de la FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA.
	15. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat de clínica dental, al carrer de Ramon Berenguer IV, 2, de Tortosa, presentada per Sanitas Nuevos Negocios, SLU.
	16. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d'oficina de treball temporal, al carrer de Lamote de Grignon, 14, bxs, de Tortosa, presentada per Adecco TT, SA.
	17. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d’ús comercial de compra venda d'articles de segona mà, al carrer Santa Anna, 11, amb accès al local per la Rambla de Felip Pedrell, 92, de Tortosa.
	18. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l'activitat d'ús comercial de venda de comestibles, a l'avinguda de Barcelona, 187, de Tortosa.

	19. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat de despatx de psicologia i creixement personal, al carrer de l'Argentina, 13, 4t, C, de Tortosa, formulat per Eutimia Psicologia i creixement personal, SCP
	20. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l'activitat de d'oficina d'agència de repartiment de paqueteria a l'avinguda de la Generalitat, 175, de Tortosa, a favor de Transpallarés, SL

	                                El secretari accidental
	Vist i plau						 
	l’alcalde


