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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

13/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-DOS 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, Joaquim del Pino i Homedes, i Alfredo Ferré i Fandos.
Secretari accidental: Manuel Garcia Egea

SERVEIS AL TERRITORI

1. Concedir llicència d'obra major per construir un magatzem agrícola al polígon 3, parcel.la 3, de 
Bítem.

2. Concedir llicència de divisió horitzontal per la compartimentació d'una nau existent situada a la 
parcel.la 85 del Polígon Industrial Baix Ebre, Avinguda del Japó, núm. 24.

3. Concedir llicència d'obra major per cobriment d'un pati i impermeabilització de tancament mitger 
al carrer Sant Blai, núm. 40.

4. 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'una caseta d'eines al polígon 
142, parcel.la 129, de Sant Llàtzer.

5. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la 
construcció per la Comunitat de Propietaris Rambla Felip Pedrell,  núm. 168, per l’obra realitzada 
consistent en reforç de biguetes en forjat existent a la rambla Felip Pedrell, núm. 168.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Incloure  la  modificació  no  substancial  consistent  en  l'eliminació  de  focus  d'emissions 
atmosfèriques,  a la  llicència ambiental  municipal  inicial  de fabricació de pintures i  altres  
revestiments, que Fakolith Chemical Systems,  SLU, desenvolupa al  Polígon Industrial  Baix  
Ebre, c/D, parc. 61, de Campredó.

7. Tenir per formulada la baixa de l’activitat del bar situat al carrer de Sant Blai, núm. 34, de 
Tortosa.

8. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del restaurant bar ubicat al carrer de  
Joan Miró, núm. 6, de Tortosa.

9. Denegar la llicència municipal d'ampliació de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires 
a la zona d'accés principal al parc municipal Teodor Gonzalez, a petició de L’AVINGUDA, CB.

10. Denegar la llicència municipal d'ampliació de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires 
a la zona d'accés principal al parc municipal Teodor Gonzalez, a petició de BAR LA RIBERA, 
CB.  

11. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat 
titular conductor, amb núm. 43500-2014-00712-4959-G.
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12. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2015-00779-7299-M.
13. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2015-00790-1626-B.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

14. Aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  han  de  regir  l'adjudicació  
d'autoritzacions per a l'ocupació del domini públic mitjançant la instal·lació de tavernes de la  
Ruta de la Saboga durant la Festa del Renaixement 2016.

15. Aprovar l'expedient de contractació, i els plecs de clàusules administratives i tècniques del 
contracte,  per  a  la  contractació,  mitjançant  procediment  negociat  sense  publicitat,  de  la 
representació de l'espectacle “Taverna d'Enrico” que es durà a terme durant la Festa del  
Renaixement 2016.

SERVEIS CENTRALS

16. Aprovar les bases que han de regir la constitució i funcionament de tres borses de treball de  
personal laboral temporal per a la cobertura de necessitats de personal no permanent del 
Servei  Tècnic  de  Punt  de  Trobada  a  les  Terres  de  l'Ebre  amb  motiu  del  conveni  de 
col·laboració subscrit entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Tortosa. 

17. Aprovar l'adhesió a la pròrroga de l'acord marc de subministrament de gas natural destinat  
als  ens  locals  de  Catalunya adjudicat  pel  Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local  a 
l'empresa Endesa Energia, SAU.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 22 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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