
Secretaria

 
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

16/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA ONZE D'ABRIL DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcaldessa en funcions: Meritxell Roigé i Pedrola
Tts.  d’alcalde: 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 15/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 15/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la 
construcció per Lamas & Saiz 2014, SL, per l’obra realitzada consistent en implantació d'una  
unitat de subministrament de carburants per a vehicles a motor a la C-42, PK 10,5.

4. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la 
construcció per Industrias Rehau, SA, per l’obra realitzada consistent en tancament lateral de 
marquesina al c/ F, parcel.la 53-56, del Polígon Industrial Baix Ebre.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Torre Prior, SL, per a estesa de 122 m de cable 
subterrani 0,6/1kv en una rasa de 117 m des de caixa de seccionament existent del Q1-S4 del 
CT67069 a la carretera de la Nova Estació fins la caixa de seccionament existent i cgp 9/250A a 
instal.lar al camí de la Sèquia (Ctra. TV-3421).

SERVEIS A LES PERSONES
 
6. Tenir  formulada la  comunicació de la  transmissió  de l'activitat  de la pastisseria  amb bar 

ubicada a l'avinguda de la Generalitat, 39, de Tortosa.
7. Revertir a favor de l’Ajuntament el dret funerari del nínxol núm. 82, pis 3r, de la secció Sant  

Jordi, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
8. Revertir a favor de l’Ajuntament el dret funerari del nínxol núm. 175, pis 2n, de la secció "C", 

del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
9. Revertir a favor de l’Ajuntament el dret funerari del nínxol núm. 176, pis 1r, de la secció "C", 

del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
10. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 

conductor, amb núm. 43500-2016-00829-7155-F.
11. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 

conductor, amb núm. 43500-2016-00830-6053-D.
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12. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 

conductor, amb núm. 43500-2016-00834-6958-C.
13. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat   titular  

conductor, amb núm. 43500-2016-00838-7327-W.
14. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  

titular conductor, amb núm. 43500-2006-00167-7891-E.
15. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2013-00591-8089-P.
16. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  

titular conductor, amb núm. 43500-2002-00005-1476-L.
17. Autoritzar  l’ocupació de la via pública a la plaça d'Agustí  Querol,  de Tortosa,  i/o zona de  

vianants de carrers adjacents, el proper dia 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar  
una parada de 10 m2, per vendre roses i punts de llibres, a petició dels alumnes de 6è nivell 
d'Educació  Primària  de  l'Escola  de  Remolins  del  Departament  d'Ensenyament  de  la 
Generalitat de Catalunya.

18. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, xamfrà amb el carrer de Miguel  
de Cervantes, de Tortosa, i/o zona de vianants de carrers adjacents, el proper dia 23 d'abril,  
Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 18 m2, per venda de manualitats, a 
petició del Centre de Formació i Cultura Dilluns, CB.

19. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, de Tortosa, i/o zona de vianants  
de carrers adjacents, el  proper dia 23 d'abril,  Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una  
parada de 8 m2,  per  venda de llibres,  a  petició  de l'AMPA del  Col·legi  Divina  Pastora  de 
Vinallop.

20. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, de Tortosa, i/o zona de vianants  
de carrers adjacents, el  proper dia 23 d'abril,  Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una  
parada de 8 m2,  per venda de llibres, a petició  de la Fundació Casa d'Acollida Puríssima 
Concepció Victòria.

21. Tenir per desistida la petició de llicència municipal de gual al carrer Pobla de Massaluca,  
núm. 4, de Tortosa.

22. Transmetre la llicència municipal  d'ocupació de 8,88 m2, de la vorera  de la via pública a 
l'avinguda de Catalunya, 27, de Tortosa.

23. Transmetre la llicència municipal d'ocupació de 10,90 m2, de la vorera  de la via pública a la 
plaça d'Espanya, 6, de Tortosa.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

24. Aprovar el  programa d'activitats del Tortosa English Festival  2016 del 15 al  17 d'abril  de 
2016 a Tortosa.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 14 d'abril de 2016
                                El secretari accidental

Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                               Sr. Manuel Garcia Egea
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	8. Revertir a favor de l’Ajuntament el dret funerari del nínxol núm. 175, pis 2n, de la secció "C", del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
	                                El secretari accidental
	Vist i plau						 
	l’alcalde


