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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

12/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA CATORZE 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: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 11/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 11/2016.

PRESIDÈNCIA

3. Exercir accions judicials per part de l'Ajuntament de Tortosa contra el RD 1/2016 de 8 de  
gener  d'aprovació  dels  Plans  Hidrològics  de  les  demarcacions  hidrogeogràfiques  del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Júcar, i de la part espanyola de 
les demarcacions hidrogeogràfiques del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i 
Ebre, sols respecte del Pla Hidrològic de la part espanyola de la demarcació hidrogeogràfica 
de l'Ebre.

SERVEIS AL TERRITORI

4. Concedir pròrroga per l'inici de les obres de la llicència d'obra major núm. 323/13 a nom de 
la  Diputació de Tarragona,  Servei  d'Assistència al  Territori,  per  adequació i  adaptació  al  
projecte d'incendis per l'activitat d'escola d'art a la plaça Sant Joan, núm. 5.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Inyectometal, SA, per a centre de mesura i xarxa 
soterrada de mitja tensió a l'Avinguda Japó, 75-76, al Polígon Industrial Baix Ebre.

6. Aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial Temple Sud.
7. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per a obertura 

de rasa sobre calçada de 4x0,4 m2 per connexió d'1 ramal al c/ Balaguer, núm. 10.
8. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  per  a 

obertura de rasa sobre vorera i calçada de 23x0,4 m2 per connexió d'1 ramal al c/Alacant,  
núm. 1.

SERVEIS A LES PERSONES

1



Secretaria

 
9. Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tortosa i el Col·legi  

d'Arquitectes de Catalunya per regular l'ús i la divulgació de l'Agenda d'Arquitectura.
10. Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tortosa i la Fundació  

Gran Teatre del Liceu, per la projecció de la representació de l'òpera “La bohème” de G.  
Puccini. 

11. Tenir  per  comunicada  la  transmissió  de  la  titularitat  del  bar  ubicat  a  l'avinguda  de  la 
Generalitat, 115, bxs., de Tortosa.

12. Autoritzar la realització d’una filmació a l’antic pont del tren el dissabte 19 de març pel matí a 
nom de FILMS NOMADES D’AMPOSTA.

13. Tenir  per  complimentat  el  tràmit  de  comunicació  de  l’inici  de  l’activitat  d’assaig  de  ball  
esportiu a la plaça 22 de març, s/n, baixos, de Jesús, a nom del Club de Ball Esportiu Jesús.

14. Tenir  per  complimentat  el  tràmit  de  comunicació  de  l'inici  de  l’activitat  d’habitatge  d’ús 
turístic al polígon 108, parcel·la 109, de Bítem.

15. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00836-9097-E.

16. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00837-6256-S.

17. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular conductor, amb núm. 43500-2013-00576-0252-E.

18. Donar de baixa el gual situat a l’av. de Barcelona, núm. 239, d’aquesta ciutat.
19. Tenir formulada la renúncia de la llicència municipal  d'ocupació de 16,29 m2, per instal·lar 

taules i cadires, al carrer de Sant Blai, núm. 17.
20. Tenir per desistida la petició formulada per Lo Fornet del Temple, SCP, d’ocupació de la via 

pública, amb una terrassa de bar, a la calçada del carrer de Mossèn Manyà, núm. 6, de 
Tortosa.

21. Tenir formulada la renúncia de la llicència municipal d'ocupació de la via pública per instal·lar 
taules i cadires, al carrer de Sant Blai, núm. 34.

22. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 133, pis 2n, de la  
secció Sant Pau, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

23. Tenir formulada la baixa de la pastisseria ubicada al carrer de Sant Blai, 19, de Tortosa.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

24. Aprovar el programa d'activitats del dia 19 de març de 2016 al  Born Centre de Cultura i 
Memòria en el marc del Born.cat “Descobrim l'Ebre i Tortosa”. 

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI

25. Aprovar inicialment el projecte d'obra “Excavacions arqueològiques al carrer Croera”.
26. Aprovar la modificació consistent en la correcció d’errades materials del projecte modificat de 

reparcel·lació del Pla Parcial Temple Sud aprovat definitivament per la Junta de Govern local  
en sessió celebrada en data 28 de desembre de 2015.
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SERVEIS A LES PERSONES

27. Autoritzar l'ús del pavelló firal de Remolins de les 23:50 h del dia 19 de març de 2016 fins a les 
06:00 hores del  dia 20 de març  de 2016 a  ALBERT & ALBERT 2011,  SL,  amb motiu  de 
l'organització del festival musical “Tortosa Spring Festival 2.0”.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

28. Aprovar l'expedient de contractació, juntament amb els corresponents plecs de clàusules, que 
han de regir l'adjudicació, mitjançant procediment obert, de l'arrendament fins el 31/12/2019 
de l'embarcació de transport fluvial amb finalitats turístiques “Lo Sirgador”.  

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 17 de març de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                               Sr. Manuel Garcia Egea
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