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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

11/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA SET DE MARÇ 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 10/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 10/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la  
construcció per Banco Popular Español, SA, per l’obra realitzada consistent en reforma de 
local a la plaça Alfons XII, núm. 7.

4. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la  
construcció per Lidl Supermercados, SAU, per l’obra realitzada consistent en ampliació de 
nau d'ús comercial al c/ Hernán Cortés, núm. 21.

5. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la  
construcció  per  Lidl  Supermercados,  SAU,  per  l’obra  realitzada  consistent  en  enderroc 
d'edifici existent al c/ Hernán Cortés, núm. 21.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per a obertura 
de rasa sobre vorera i calçada de 126 x 0,4 m2 al c/ Teix, núm. 7.

7. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per a estesa 
de línia aèria de baixa tensió per a nou subministrament al camí Codines de Coleto, polígon 62, 
parcel.la 123, d'Els Reguers.

8. Concedir llicència d'obra major presentada per la Comunitat de Propietaris de la Plaça Alfons XII, 
núm. 8, per a rehabilitació de façana a l'edifici situat a la Plaça Alfons XII, núm. 8.

9. Concedir pròrroga de llicència d'obra major núm. 530/07 a nom de Granllume Explotaciones 
Agrícolas, SL, per la construcció de 2 naus adossades sense ús al Polígon Industrial Catalunya 
Sud, parcel.la 16.3.

10. Aprovar la plurianualitat per l’obra “Reforma del Pont de l’Estat”.

SERVEIS A LES PERSONES

11. Adjudicar el contracte “Servei auxiliar de control d'accessos i espais a la Biblioteca Marcel·lí  
Domingo”. 
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12. Tenir formulada la baixa de l’activitat del bar situat al carrer d’Alfara de Carles, núm. 32, de  

Tortosa.
13. Donar conformitat al control periòdic del bar situat al carrer de Daniel Mangrané, núm. 5, de 

Jesús.
14. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del bar ubicat al carrer de Montcada,  

núm. 21, de Tortosa.
15. Tenir  per  complimentat  el  tràmit  de  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d'ús  comercial  de 

compra-venda de cotxes, a l’aparcament del hipermercat Simply, a l’av. de Jesús, s/n, de 
Tortosa.

16. Tenir  per  complimentat  el  tràmit  de  comunicació  de  l'inici  de  l’activitat  d’habitatge  d’ús 
turístic al Camí d'En Gala, 7, de Tortosa.

17. Donar per complimentat el tràmit de comunicació de nucli zoològic d’un equí al polígon 88, 
parcel·la 65, camí de Soldevila de Campredó.

18. Tenir  formulada la baixa de l’ocupació de la via pública de la terrassa del bar del carrer  
d’Alfara de Carles, núm. 32, de Tortosa.

19. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2006-00157-0210-B.

20. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00819-0943-X.

21. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00821-9657-B.

22. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00823-9388-D.

23. Concedir targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular conductor,  
amb núm. 43500-2016-00824-9943-V.

24. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00825-2873-J.

25. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00826-8306-Y.

26. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00827-7506-J.

27. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00828-3265-D.

28. Concedir  la  targeta d’aparcament de transport  col·lectiu per  a persones amb discapacitat 
amb  núm.  43500-2016-00831-61832  per  al  vehicle  marca  SSANGYONG,  matrícula 
6661JLS, a favor de la Fundació privada Tutelar de les Terres de l’Ebre.

29. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00832-9945-Z.

30. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00833-9496-W.

31. Renovar la llicència de tinença i conducció del gos potencialment perillós,  de raça Pit Bull, 
anomenat “Chusca”, amb núm. de xip 985120021147285.

32. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i  de caràcter  
temporal del nínxol núm. 41, pis 4t., de la secció Santa Rosa, del cementiri municipal de Sant  
Llàtzer.

33. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 158, pis 3r, de la 
secció Sant Àngel, del cementiri municipal de Sant Llàtzer. 
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ESPAI PÚBLIC

34. Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 340-344 de la fira dels dilluns. 
35. Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 386-388 de la fira dels dilluns. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 9 de març de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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