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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

21/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA DISSET 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, 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 20/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 20/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Resoldre el recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat per la Junta 
de Govern Local de denegació de la llicència d’obra major per reparació de 
coberta al polígon 55, parcel·la 30, al paratge dels Ports.

4. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per Baix Mon SAT núm. 1379 CAT per 
construcció d'una nau industrial a la carretera de Tortosa a Benifallet, km. 4,3, 
de Bítem.

5. Concedir  llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, 
SLU, per estesa de 4 m de cable subterrani baixa tensió 0,6/1kv a efectuar en 
cable subterrani baixa tensió a C.T. XD530 i des de cable subterrani a recuperar 
fins caixa de seccionament i CGP al c/ H del Polígon Industrial Baix Ebre.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, 
per a obertura de rasa sobre vorera al c/ Seu d'Urgell, núm. 1.

7. Concedir llicència d'obra major demanada per Telefónica de España, SA, per 
substitució de pal de fusta en mal estat situat al carrer H cantonada amb el 
carrer E del Polígon Industrial Baix Ebre.

8. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra ”Construcció jardinera a la rotonda c/ 
Barcelona, Av. Canigó”.
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SERVEIS A LES PERSONES

9. Aprovar  l'expedient,  per  a  l'adjudicació,  mitjançant  procediment  obert,  del 
contracte de serveis “gestió de les activitats de lleure i menjadors infantils en 
períodes de vacances programades per 2016 en el marc del programa 6-16”. 

10.Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del bar del carrer de Migdia, 
núm. 45, local 10, de Tortosa.

11.Tenir  per  comunicada  l'execució  de  la  segona  fase  de  la  modificació 
substancial de l'activitat del taller i venda de maquinària d'hostaleria al carrer 
D, parcel·la 44, nau 1, del Polígon Industrial Baix Ebre de Tortosa, amb un nou 
magatzem,  sala  de  juntes  i  aula  de  formació,   formulat  pels  titulars 
JOCTRONIC, SAU, i HOMATIC, SLU. 

12.Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l'explotació avícola 
marca 843 AL, ubicada al camí de Fabregat, s/n, d'Els Reguers.

13.Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat de carnisseria i  
botiga de queviures al carrer del Bisbe Aznar, núm. 13, de Tortosa.

14.Autoritzar l’ocupació a la part esquerra de l'accés al parc municipal Teodor 
Gonzàlez, amb taules i cadires, a nom de BAR LA RIBERA, CB.

15.Autoritzar  a  l'Agrupació  Centre  Comercial  Tortosa  per  dur  a  terme  una 
desfilada de moda, a la plaça d'Espanya de Tortosa.

16.Denegar la petició d’instal·lació d’una pancarta al pont de l’Estat.
17.Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular no conductor, amb núm. 43500-2006-00158-8898-F.
18.Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00573-5336-M.
19.Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2013-00583-2077-G.
20.Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2016-00843-4340-Q. 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

21. Adjudicar el contracte privat corresponent a la representació de l'espectacle 
“Taverna d'Enrico”,  que es  durà a terme durant  la Festa del  Renaixement 
2016, a Tubal Cultura i Espectacles, SCCL. 

22.Autoritzar l'activitat portada a terme per l'Associació Amics dels Castells, el 
proper 22 de maig.
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ESPAI PÚBLIC

23.Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d'ocupació dels llocs de venda 
38-41 de la fira dels dissabtes.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS A LES PERSONES

24.Aprovar l'expedient de contractació del Servei d'ajut a domicili (SAD). 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 19 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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