
Secretaria

 
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

17/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA DIVUIT 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 l'acta corresponent a la sessió ordinària 16/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 16/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Endesa  Distribución  Eléctrica,  SLU,  per  línia 
subterrània de baixa tensió al carrer D, nau 5, del Polígon Industrial Baix Ebre.

4. Aprovar inicialment el projecte presentat per  Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per estesa de 
línia elèctrica de baixa tensió per nou subministrament al polígon 62, parcel.la 74, de Sant 
Bernabé.

5. Concedir llicència d'obra major per finalització de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar 
al camí Sant Jordi, núm. 296.

6. Concedir llicència d'obra major per construcció de nau avícola, amb motiu de l'ampliació de 
capacitat d'una granja existent, al polígon 1, parcel.les 8 i 17, de Bítem.

7. Concedir llicència d'obra major per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la carretera 
Simpàtica, núm. 139.

8. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Construcció de dos escales al pont Tirant lo Blanc”.
9. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del PA-Parc Nivera 2023/5 OEST.

SERVEIS A LES PERSONES
 
10. Aprovar la programació estable d'exposicions de 2016.
11. Donar per complimentat el tràmit de comunicació d’inici de l'activitat del bar de l’av. de la 

Generalitat, núm. 127, de Tortosa.
12. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del bar ubicat al carrer dels Mercaders,  

núm. 12, de Tortosa.
13. Tenir per comunicada l’activitat de l'explotació d’oví i cabrum amb marca 843AY, ubicada al  

polígon 42, parcel·la 47, del terme municipal de Tortosa.
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14. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d’un estudi fotogràfic 

al carrer dels Pescadors, núm. 6, baixos, de Tortosa, formulat per REPOART PHOTOSTUDIO, 
SC.

15. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2013-00557-5998-N.

16. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2002-00015-6860-Q.

17. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2003-00008-3256-R.

18. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00835-2768-T.

19. Denegar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor.

20. Denegar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor.

21. Concedir la targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat,  
amb núm. 43500-2016-00844-42968, per al vehicle marca Citroen, matricula 2011 HKZ, a 
favor de la Fundació privada Mercè Pla.

22. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós de  
raça Pit Bull Terrier anomenat “Crak”.

23. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós de  
raça Pit Bull American Bully anomenat “Goku”.

24. Concedir llicència municipal per a la conducció d'un gos potencialment perillós de raça Pit 
Bull American Bully anomenat “Goku”.

25. Expedir un duplicat del títol funerari del nínxol núm. 148, pis 3r, del cementiri municipal d'Els 
Reguers. 

26. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 245, pis 4t, de la 
secció  Santa Cinta, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

27. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 70, pis 3r, de la  
secció  Santa Tecla, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

28. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 226, pis 3r, de la 
secció  Sant Àngel, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

29. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 6, pis 3r, de la secció 
Sant Ramon, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

30. Concedir la llicència municipal d'ocupació de 8,10 m2, de la vorera de l’av. de la Generalitat, 
núm. 115, de Tortosa.

31. Autoritzar a la Parroquia Ortodoxa Rumana Natividad de la Madre de Dios, l’ocupació de la pl.  
de Mossèn Sol el dia 1 de maig a les 00,00h per celebrar la pasqua pel ritus ortodox.

32. Autoritzar l’ocupació de la via pública del carrer de Ramón Berenguer IV xamfrà carrer de  
Cristòfol  Despuig,  de Tortosa,  el  proper  23 d'abril,  Diada de Sant  Jordi,  per  instal·lar  una 
parada de 24 m2, a petició de Llibreria Viladrich, SL.

33. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de la pl. de l’Àngel, 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 la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

34. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel 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, a 
petició de CUP.

35. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel 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 la Residencia Tercera Edat l'Onada, SL.

2



Secretaria

 
36. 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.  
37. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de la Rosa, 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 9 m 2, a 
l’Associació Cultural Juvenil LO TAT. 

38. Autoritzar l’ocupació de la via pública de la pl. de Barcelona, el proper 23 d'abril, Diada de 
Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 4 m2, al Partido Carlista.

39. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel 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 9 m2, a 
petició de l'Associació de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trangèneres i Intersexuals de les Terres  
de l'Ebre.

40. 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 m 2, a 
petició de l'Associació la Segona Volta.

41. 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 m 2, a 
petició d'EMATE.

42. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Miguel de Cervantes, el proper 23 d'abril,  
Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2, a petició d'Esquerra Republicana 
de Tortosa.

43. Autoritzar  l’ocupació de la via pública a la plaça d’Agustí  Querol  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 PAH Terres de l'Ebre. 

ESPAI PÚBLIC

44. Extingir la concessió del lloc de venda núm. 45 del Mercat Central.
45. Extingir la concessió del lloc de venda núm. 44 del Mercat Central.
46. Autoritzar l'ocupació del lloc de venda núm. 63 del Mercat Central.
47. Autoritzar el canvi de titularitat dels llocs de venda núm. 64 i 65 del Mercat Central.
48. Adjudicar la llicència d'ocupació dels llocs de venda 340-344 de la fira dels dilluns.

SERVEIS CENTRALS

49. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda en el seu dia per DTEC CONSULTING,  
SL, corresponent al contracte de serveis d'informàtica “Millores del SIG municipal i del portal 
web del territori”.

50. Acordar la devolució de la garantia definitiva constituïda en el seu dia per Reciclatge Forés,  
SL, corresponent al contracte “Servei auxiliar de grua per a la retirada de vehicles”.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 21 d'abril de 2016
                                El secretari accidental

Vist i plau  
l’alcalde

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

3


	10. Aprovar la programació estable d'exposicions de 2016.
	11. Donar per complimentat el tràmit de comunicació d’inici de l'activitat del bar de l’av. de la Generalitat, núm. 127, de Tortosa.
	14. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d’un estudi fotogràfic al carrer dels Pescadors, núm. 6, baixos, de Tortosa, formulat per REPOART PHOTOSTUDIO, SC.
	21. Concedir la targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat, amb núm. 43500-2016-00844-42968, per al vehicle marca Citroen, matricula 2011 HKZ, a favor de la Fundació privada Mercè Pla.
	                                El secretari accidental
	Vist i plau						 
	l’alcalde


