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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

20/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA NOU 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: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 19/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 19/2016.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Assabentar-se  de  la  comunicació  d’inici  de  l’activitat  de  bar  i  venda  de  productes 
d’alimentació a l’av. de Catalunya, núm. 32, de Tortosa, a nom d'EL CELLER DE TORTOSA, SL.

4. Tenir comunicada la transmissió de la titularitat del bar amb venda de pa del carrer de Sant  
Blai, 27, bxs, de Tortosa.

5. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda al detall d’electrodomèstics a 
la ctra. C-42, km 10 de l’Aldea a Tortosa, formulada per CAIBELSA. SA.

6. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat de la perruqueria del carrer Llarg  
de Sant Vicent, núm. 82, de Tortosa.

7. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2006-00164-6017-B.

8. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2013-00597-4759-T.

9. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2013-00598-4755-L.

10. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00850-5156-D.

11. Concedir llicència municipal d’accés de vehicles (gual permanent de 24 h.) per al pàrquing de 
l’edifici de l’av. de Cristòfol Colom, núm. 58, amb accés pel carrer Juan Sebastian Elcano, 
núm. 5, d’aquesta ciutat, a la COMUNITAT DE PROPIETARIS SB COLOM.

12. Denegar la petició d’una zona de càrrega i descàrrega al carrer de la Ràpita, núm. 24, local 2,  
de Tortosa.

13. Denegar la  petició  per  establir  una zona de càrrega i  descàrrega al  carrer  Llarg de Sant  
Vicent, 55, de Tortosa.

14. Denegar la llicència municipal d’ocupació de la calçada del carrer del Comte Banyuelos, núm. 
11, d’aquesta ciutat, amb una terrassa de bar.
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15. Assabentar-se de la comunicació d’un nucli zoològic de tres cavalls al polígon 27, parcel·la 

42, del terme municipal de Tortosa. 
16. Autoritzar a l'Associació d'Amics de l'Ermita del Coll de l'Alba la celebració de la festa prevista  

per al dia 16 de maig de 2016.
17. Autoritzar la CUP l’ocupació de 50 m2 de la pl. de Barcelona els dies 14 i 21 de maig de 

2016, de les 10:00 h a les 14:00 h, amb motiu de la celebració d’un acte polític.
18. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 15, pis 2n, de la  

secció  Sant Joan, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.
19. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i  de caràcter  

temporal del nínxol núm. 265, pis 4t., de la secció Santa Córdula, del cementiri municipal de 
Sant Llàtzer.

20. Acceptar la suspensió provisional de la vigència de la llicència municipal de taxi núm. 14, per 
un termini de nou mesos, al seu titular.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

21. Aporvar  les  bases  per  a  la  selecció  d'1  tècnic/a  A1 d'acompanyament  a  la  inserció  del  
programa integral, en base a l'Ordre EMO/319/2015, de 4 d'octubre. 

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS A LES PERSONES

22. Aprovar l'expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques del contracte “Servei de teleassistència domiciliària”. 

ESPAI PÚBLIC

23. Adjudicar el contracte de gestió del servei públic del transport col·lectiu urbà de viatgers en el  
municipi de Tortosa. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 12 de maig de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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