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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

6/2016

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

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Meritxell Roigé i Pedrola, Anna Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, Domingo 
Tomàs i Audí, 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 5/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 5/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tortosa per regular la  
concessió  d’una  subvenció  nominativa  per  la  millora  d’infraestructures  municipals,  obra 
remodelació Pont de l’Estat, i acceptar la subvenció atorgada.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per a obertura 
de rasa sobre vorera i calçada de 12 x 0,4 m2 i connexió d'un ramal a la Llarga de Sant Vicent, 
núm. 62.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU, per a estesa 
de línia aèria de baixa tensió per subministrament al polígon 144, parcel.la 20, de Tortosa.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Xarxa Oberta de Catalunya per connexió de fibra 
òptica a la seu Eurona Nord ATW, a l'avinguda Felip Pedrell, núm. 128.

7. Concedir llicència d'obra major demanada per Telefónica de España per substitució de tres pals 
de fusta i instal.lació d'un de nou al Camí de l'Arraval de Font de Quinto, a Campredó.

8. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la 
construcció per  l’obra realitzada consistent  en la  construcció d'un hivernacle al  polígon 62, 
parcel.la 128, d'Els Reguers.

SERVEIS A LES PERSONES

9. Tenir per comunicada la transmissió de l’activitat del bar musical del carrer de l’Argentina,  
núm. 28, baixos, de Tortosa, la modificació a bar i la renúncia expressa de l’activitat de bar  
musical.

10. Donar conformitat al control periòdic, tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de  
l'explotació avícola amb marca 843IZ, ubicada al Barranc de Roé de Vinallop, i sotmetre-la  al  
règim de comunicació de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.
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11. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l’activitat d'ús de comerç de productes 

agropecuaris i  venda de medicaments d'ús veterinari,  al  polígon 130, parcel.la  11,  de la  
Partida de Sant Llàtzer, de Tortosa, a favor d' Agropunt Ebre, SL.

12. Tenir  per  complimentat  el  tràmit  de  comunicació  de  l'inici  de  l’activitat  d’habitatge  d’ús 
turístic al camí de Blanquet, 17, de Tortosa.

13. Tenir  per  complimentat  el  tràmit  de  comunicació  de  l'inici  de  l’activitat  d’habitatge  d’ús 
turístic a la parcel·la 148, del polígon 3, de Bítem.

14. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d’una oficina d’atenció 
al client de VODAFONE a la plaça de Ramon Cabrera, núm. 6, entl., de Tortosa, formulat per T  
CONNECTEM NEGOCIS, SLU.

15. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat de despatx d'advocats  
al carrer Escoles Velles, núm. 2, bxs., de Jesús, formulat per B & C ADVOCADES, CB.

16. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l'activitat d'ús comercial de venda de  
productes de reciclatge i de segona mà del carrer de Taules Velles, núm. 5, de Tortosa.

17. Donar de baixa la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2013-00606-0323-T, per defunció de la seva titular.

18. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular conductor, amb núm. 43500-2005-00150-4320-Y.

19. Renovar  la  targeta d’aparcament per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2012-00549-5442-V. 

20. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00802-3538-B.

21. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00808-5572-R.

22. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00809-2589-W.

23. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00814-7908-J.

24. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 360, pis 1r, de la 
secció Santa Cinta, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

25. Acceptar la constitució pel Consell Comarcal del Baix Ebre d'un dret real d'usdefruit a favor 
d'aquest Ajuntament sobre el bé moble de caràcter patrimonial “embarcació Lo Sirgador”,  
destinada a l'activitat de navegació turística fluvial i aprovar el document regulador que conté 
les estipulacions per les quals aquell es regeix.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 11 de febrer de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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