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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

8/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-TRES DE FEBRER DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Meritxell Roigé i Pedrola, Emili Lehmann i Molés, i Alfredo Ferré i Fandos.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SERVEIS AL TERRITORI

1. Concedir llicència d'obra major demanada pel Consell Comarcal del Baix Ebre per ampliació de 
l'edifici de serveis de la depuradora d'aigües residuals de Tortosa, al polígon 95, parcel.la 124. 

2. Concedire llicència d'obra major demanada per Telefónica de España, SAU, per desplegament de 
fibra òptica al carrer Barcelona i entorn.

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Telefónica de España, SAU, per desplegament de 
fibra òptica a la carretera Simpàtica i entorn.

4. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la  
construcció per l’obra realitzada consistent en demolició d'edifici al carrer Santa Anna, núm. 
31.

SERVEIS A LES PERSONES

5. Incloure la modificació no substancial consistent en la gestió de residus d’aparells elèctrics i 
electrònics  (RAEE),  a  la  llicència  ambiental  municipal  inicial  de  gestor  de  residus,  que 
desenvolupa al Barranc de Caputxins, núm. 22, de Tortosa, Reciclatges Fores, SL.

6. Donar per complimentat el tràmit de comunicació d’inici de l'activitat de bar, ubicat al carrer 
d'Alfara de Carles, 26, de Tortosa.

7. Tenir formulada la comunicació de la transmissió de l'activitat del bar ubicat al carrer d'Alfara 
de Carles, 26, de Tortosa. 

8. Tenir per comunicada la transmissió de la llicència ambiental municipal de l'activitat d'estació 
de  servei  de  l’av.  de  la  Generalitat,  núms.  152-154,  de  Tortosa,  a  nom  de  CAMPSA 
ESTACIONES DE SERVICIO, SA, i donar conformitat al control ambiental.

9. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d'escola de dansa al 
carrer de Rosselló, núm. 14, de Tortosa.

10. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d'acadèmia de música 
al carrer de l'Àngel, núm. 6, 1r, 1a, de Tortosa.

11. Donar de baixa la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2011-00475-3430-H, per defunció de la seva titular.

12. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00568-4387-F.

13. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00816-7676-E.
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14. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 

conductor, amb núm. 43500-2016-00817-3287-D.
15. Reduir l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, que es té concedida al passeig de  

l'Ebre, 34, d’aquesta ciutat, davant del bar, passant a ser de 17,34 m2.
16. Autoritzar  a  l'Agrupació  Centre  Comercial  Tortosa,  l'ocupació  de  la  via  pública  durant  la 

campanya “Tortosa Oulet Week”, del 22 al 29 de febrer de 2016, al davant dels establiments 
associats, i el 29 de febrer de 2016 a la plaça d'Espanya, d'aquesta ciutat.

ESPAI PÚBLIC

17. Adjudicar la llicència d'ocupació dels llocs de venda 80-83 de la fira dels dilluns. 

SERVEIS CENTRALS

18. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda en el seu dia per ICESE Prevención, SL, 
corresponent al contracte “SERVEI INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS”. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 25 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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