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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

15/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA QUATRE D'ABRIL 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 13/2016.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 14/2016.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 13/2016.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 14/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la modificació de la llicència núm. 2015-IMA-M0401-000156 atorgada a Gas Natural 
Distribución SDG, SA.

4. Acceptar la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys afectats pel sistema viari, al carrer Pons 
de la partida de Sant Llàtzer.

5. Acceptar la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys afectats pel sistema viari, als carrers Pons 
i Urgell de la partida de Sant Llàtzer.

6. Concedir llicència d'obra major per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Pons, 
núm. 8.

SERVEIS A LES PERSONES
 
7. Aprovar la programació d'activitats de cultura popular i  tradicional de 2016, on surten els 

gegants i el bestiari de la ciutat, amb la participació de l'Associació Colla Gegantera i Cort de  
Bèsties de la Ciutat de Tortosa.

8. Donar conformitat al control ambiental inicial de l’activitat de rentador manual de vehicles  
automòbils al carrer de Migdia, núm. 20, de Tortosa.

9. Classificar  a  l’annex  III  de  la  Llei  20/2009,  del  4  de  desembre,  de  prevenció  i  control 
ambiental de les activitats, l’explotació avícola amb marca 843 ER situada a la parcel·la 64, 
polígon 50, de la partida de Sant Bernabé, de Jesús, a nom d’AVIGAN TERRALTA, SL.
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10. Concedir  la  renovació  de  l’autorització  d’abocament  de  les  aigües  residuals  que  genera 

l'activitat de fabricació de cremalleres que YKK ESPAÑA, SA, desenvolupa a l’av. del Japó,  
s/n, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó.

11. Tenir per formulada la baixa de l’activitat del locutori amb connexió a internet, situat al carrer 
de Jaume Tió, núm. 51, de Tortosa, formulada per la seva titular. 

12. Donar de baixa el gual situat al carrer de Mendez Núñez, núm. 22, de Tortosa.
13. Donar de baixa el gual situat a l’av. de Catalunya, núm. 71, de Tortosa.
14. Concedir la llicència municipal d'accés de vehicles al carrer de Migdia, núm. 20,  de Tortosa.
15. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular no conductor, amb núm. 43500-2014-00704-5801-Q.
16. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular  no 

conductor, amb núm. 43500-2016-00839-3587-M. 
17. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 

conductor, amb núm. 43500-2016-00840-1853-M. 
18. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 272, pis 1r, de la  

secció  Sant  Àngel, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
19. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 124, pis 1r, de la  

secció  Sant Joan, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.
20. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, núm. 2, de Tortosa, i/o zona de 

vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una  
parada de 6 m2 per vendre flors. 

21. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Miguel de Cervantes, núm. 1, de Tortosa,  
i/o zona de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal  
d'instal·lar una parada de 6 m2 per vendre llibres infantils. 

22. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Miguel de Cervantes, i/o zona de vianants 
de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada  
de  8  m2,  per  poder  ensenyar  i  vendre  els  seus  productes,  a  petició  de  Tortosa  per  la  
Independència ANC.

23. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel de Tortosa i/o zona de vianants de 
carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de  
10 m2 per repartir informació de l'associació,  a petició d'Espai Demòcrata Terres de l'Ebre.

24. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, i/o zona de vianants de carrers 
adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2, per 
vendre roses i productes artesanals, a petició de l'Associació  Poco Poco.

25. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de Barcelona de Tortosa, el proper 23 d'abril,  
Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 9 m2 per vendre roses, a petició de Club 
Twirling Tortosa.

26. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel de Tortosa i/o zona de vianants de  
carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 
16 m2 per vendre llibres de segona mà i roses, a petició de Protectora Arca.

27. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, núm. 38-40, de Tortosa, i/o zona 
de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar  
una parada de 10 m2 per vendre roses i articles de regal. 

28. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel de Tortosa i/o zona de vianants de 
carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de  
10 m2 ,  a petició de Movem Tortosa.

29. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel de Tortosa i/o zona de vianants de 
carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de  
12 m2 , per vendre llibres de segona mà,  a petició de Progat Tortosa.
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30. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel de Tortosa i/o zona de vianants de 

carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 8 
m2 , per vendre llibres, a petició d'Amics de l'Ebre.

31. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Miguel de Cervantes, núm. 2, i/o zona de 
vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una  
parada de 6 m2,  a petició d'Ommium Cultural Terres de l'Ebre.

32. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel cantonada c/Mercaders i/o zona  
de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar 
una parada de 8 m2, a petició de Convergència Democràtica de Catalunya. 

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI

33. Adjudicar el contracte de l'obra “reforma del pont de l'Estat”.

ESPAI PÚBLIC

34. Aprovar l'expedient de contractació de l'arrendament mitjançant procediment obert de la casella 
exterior núm. 7 del Mercat Municipal.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

35. Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, del contracte “Serveis de barra tortosina i cafeteria del pavelló firal durant l'Expo-Ebre 
2016” juntament amb els corresponents plecs de clàusules del contracte.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 7 d'abril de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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