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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

19/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA DOS DE MAIG 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 18/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 18/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Gas  Natural  Distribución  SDG,  SA,  per 
desplaçament de la xarxa de gas al barri de Ferreries i encreuament del riu Ebre, el qual preveu 
la col·locació d'una canonada de gas per l'antic Pont del Ferrocarril.

4. Concedir llicència d'obra major per ampliació i reforma de local comercial i neteja de façana a 
l'avinguda de la Generalitat, núm. 27. 

SERVEIS A LES PERSONES
 
5. Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tortosa i l'Institut  

Català  d'Arqueologia  Clàssica,  ICAC,  per  al  desenvolupament  de  programes  de  recerca, 
documentació i difusió del patrimoni arqueològic del municipi. 

6. Tenir  per  comunicada  la  transmissió  de  la  titularitat  i  la  modificació  no  substancial  del 
restaurant bar de la pl. Corona d’Aragó, núm. 4.

7. Tenir  per  comunicada  la  transmissió  de  la  titularitat  del  restaurant-bar  ubicat  al  carrer 
d'Escardo Valls, núm. 41, de Campredó.

8. Donar conformitat al control mediambiental de la modificació no substancial de l'activitat de 
refinació, envasat i  comercialització d'oli  d'oliva, situada al carrer d'Amposta, núm. 41, de 
Tortosa, de l'empresa JUAN BALLESTER ROSES SUCESORES, SA.

9. Tenir per comunicada la transmissió de l’activitat de venda i reparació d’aparells elèctrics i  
electrònics i  instal·lació en vehicles automòbils del carrer de Bernat de Villamarí,  núm. 6, 
baixos, de Tortosa, a favor de J.M. ELECTRONICA, SL.

10. Deixar sense efecte la comunicació d’inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al carrer de 
Rosselló, núm. 25, 3r, de Tortosa.

11. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al polígon 27,  
parc. 13, de Campredó.
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12. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al polígon 16,  
parc. 2, de Tortosa. 

13. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l'activitat de la ferreteria i la baixa de 
l’activitat d’armeria situades a l’av. de la Generalitat, núm. 16, de Tortosa.

14. Tenir formulada la comunicació d’inici de l’activitat de gimnàs al carrer de l’Àngel núm. 6, 3r, 
2a, de Tortosa.

15. Acceptar la baixa de l’ocupació de la calçada de la via pública del carrer de Ramon Berenguer  
IV,  núm.  56,  de  Tortosa,  on hi  havia  instal·lada una tarima amb taules  i  cadires  del  bar  
restaurant “La Caseta del Formatge”.

16. Autoritzar l'ocupació de 25 metres de la plaça de Ramon Cabrera, d'aquesta ciutat, per dur a  
terme una mostra de vins, el dia 18 de juny de 2016, de les 18 fins a les 24 hores.

17. Autoritzar l’ocupació de 8 m2 de la via pública, per instal·lar un punt informatiu i de venda 
d'articles propis de l'associació, a la plaça d'Agustí Querol de Tortosa, el 14 de maig de 2016,  
a Progat Tortosa.

18. Donar de baixa la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no  
conductor, amb núm. 43500-2011-00427-5138-Y, per defunció de la seva titular.

19. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2011-00438-8396-B.

20. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2012-00542-4514-S.

21. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2013-00580-6722-B. 

22. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00849-6087-C.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

23. Aprovar l'expedient de contractació i els corresponents plecs de clàusules per a l'adjudicació, 
mitjançant procediment obert, del contracte del “Servei de barra tortosina durant la Festa del 
Renaixement 2016”. 

SERVEIS CENTRALS

24. Aprovar els preus públics per espectacles de pagament que es desenvoluparan durant la XXI 
edició de la Festa del Renaixement. 

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI

25. Aprovar l'expedient de contractació per tramitació ordinària del contracte de serveis per a la 
direcció, control i seguiment arqueològic de les excavacions al terreny situat entre els números 9 
i 21 del carrer Croera, i  inici de la seva adjudicació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat. 
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26. Aprovar l'expedient de contractació per tramitació ordinària de l'obra rehabilitació pavelló 15 

de  l'antic  escorxador  per  Unitat  de  Cultura  i  inici  de  la  seva  adjudicació  mitjançant  
procediment obert.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 2 de maig de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                               Sr. Manuel Garcia Egea 
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