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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

7/2016

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

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: 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 6/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 6/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major per la construcció d'una pèrgola al camí Molins 
d'En Compte, s/n, de Jesús.

4. Denegar a Sanitas Nuevos Negocios, SLU, de la sol·licitud de modificació de la 
llicència  d’obra  major  atorgada  núm.  2015-IMA-M0401-00392,  modificació 
consistent en la instal·lació d’elements de cartelleria publicitària a l’immoble 
ubicat al carrer Ramon Berenguer IV, núm.2, elements situats a la façana del 
carrer Ronda Reus.

5. Declarar la caducitat de l’expedient de sol·licitud de llicència d’obra major per 
estesa de 28 metres de línia aèria de baixa tensió des de suport  de fusta 
existent en línia ct xd121 fins a puntalet a instal·lar per client al polígon 66, 
parcel·la 35, de Tortosa, presentada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

6. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per Ercros, SA, per a reparació de 
l'estructura de sustentació d'un tram de rack exterior de les seves instal.lacions 
al Polígon Industrial Baix Ebre, núm. 31, carrer A, parcel.la 5.

7. Rectificar l’errada material existent en l’acord d’aprovació de llicència de divisió 
horitzontal del local situat a l'Av. Generalitat, 153-155, adoptat per la Junta de 
Govern Local en sessió de data 18 de gener de 2016.
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SERVEIS A LES PERSONES

8. Tenir  per  comunicada  la  transmissió  de  la  titularitat  i  la  modificació  no 
substancial  del  bar  ubicat  al  carrer  del  Comte Banyuelos,  11,  de Tortosa, 
consistent en l'ampliació a restaurant bar.

9. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 96, 
pis 1r, de la secció  Sant Lluc, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

10.Tenir  per  complimentat  el  tràmit  de  comunicació  de  la  transmissió  de 
l'activitat de taller mecànic de vehicles, del carrer Juan Sebastian Elcano, 17, 
de Tortosa.

11.Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb 
discapacitat,  modalitat  titular  conductor,  amb  núm.  43500-2002-00010-
1042-W.

12.Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb 
discapacitat, modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00570-
3374-A.

13.Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb 
discapacitat,  modalitat  titular  conductor,  amb  núm.  43500-2013-00590-
8831-D.

14.Autoritzar a Alimentación Anoual, CB, la instal·lació d'un expositor de fruita i  
verdura a la façana del  seu establiment de la plaça de Montserrat,  5,  de 
Tortosa.

ESPAI PÚBLIC

15.Adjudicar  la llicència d'ocupació  dels  llocs de venda 10-15 de la fira  dels 
dilluns. 

16.Autoritzar el canvi de titularitat dels llocs de venda núm. 34 i 35 del mercat 
central. 

17.Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 215-217 de la fira dels  
dilluns i 93-94 de la fira dels dissabtes.

18.Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 80-83 de la fira dels dilluns.

SERVEIS CENTRALS

19.Autoritzar  la  compatibilitat  per  a  l'exercici  d'una  activitat  privada,  com  a 
coordinador acadèmic, a tempos parcial, de l'Escola Universitària de la Salut i  
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de l'Esport (EUSES) a les Terres de l'Ebre, per part del gerent de la societat 
mercantil municipal, Tortosasport, SL.

20.Autoritzar  la  compatibilitat  per  a  l'exercici  d'una  activitat  privada,  com  a 
arquitecte, a temps parcial, en un despatx com a professional lliure, par part  
de l'arquitecte de la societat mercantil municipal GUMTSA.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS A LES PERSONES

21.Aprovar  provisionalment  les  noves  bases  del  Premi  de  pintura  Francesc 
Gimeno.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

22.Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, 
en règim laboral temporal, de plans d'ocupació amb  motiu de la subvenció 
atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya per a la realització d'accions per a 
l'ocupació dins del marc del projecte “Treball als Barris 2015”, a l'empara de 
l'Ordre EMO/758/2015, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades al programa de suport 
als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte 
Treball als Barris. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 18 de febrer de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde
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Sr. Ferran Bel i Accensi                               Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny
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