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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

24/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA SIS DE JUNY DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Meritxell  Roigé i Pedrola, Maria Jesús Viña i Ariño, 
Anna Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, Marià Martínez i Hierro, i Dolors Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 23/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 23/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Agustin Roig,  SA, per ampliació d'establiment 
avícola de producció d'ous per a consum al polígon 63, parcel·la 1, de la partida Sant Bernabé.

4. Concedir llicència d'obra major per construcció de la segona fase d'un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres en planta baixa i dos plantes pis al c/ Alacant, núm. 9.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per estesa de 
xarxa aèria al c/ Sant Llorenç, polígon 51, parcel·la 113, d'Els Reguers.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per estesa de 
cable subterrani al camí de l'Ardiaca, polígon 125, parcel.la 37.

SERVEIS A LES PERSONES

7. Donar conformitat al control periòdic del restaurant bar de la pl. de Barcelona, núm. 3, de 
Tortosa, a nom d’ESTABLIMENTS VIENA, SA.

8. Donar conformitat al control mediambiental periòdic de l’activitat d’explotació ramadera amb 
marca oficial  843 FK,  de  12.000 pollastres  d’engreix,  a  l’Horta  de Pimpí,  núm.  110,  de  
Tortosa, i la seva transmissió.

9. Donar  conformitat  al  control  mediambiental  de  l’activitat  d’almàssera  situada  a  l’av.  de 
Barcelona, núm. 219, de Tortosa, a nom d’AGRICOLA INDUSTRIAL FORES, SL.

10. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del centre polivalent multiespais amb bar 
i terrassa de la rbla. de Felip Pedrell, núm. 132, de Tortosa, i donar conformitat al control 
inicial de l’activitat.

11. Tenir  per  comunicada  la  transmissió  de  la  titularitat  i  la  modificació  substancial  del  
restaurant bar de la rbla. de Catalunya, núm. 81, de Tortosa.

12. Autoritzar  a Castellers  de Tortosa l’ocupació de la  via  pública  de la  plaça  d'Espanya,  de 
Tortosa, el dia 11 de juny de 2016, de les 17,00 a les 20,00 h, amb motiu del bateig dels 
castellers de Tortosa.
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13. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i  de caràcter  

temporal del nínxol núm. 51, pis 2n, de la secció Sant Lluís, del cementiri municipal de Sant  
Llàtzer.

14. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 40, pis 1r, de la  
secció Santa Clara, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

15. Renovar la llicència municipal per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós de 
raça Bull Mastiff, anomenat “Cosmos d’Aslaya”.

16. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00595-6329-G.

17. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00857-0248-H.

18. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00859-2875-D.

19. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00860-6356-J.

20. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00861-9035-B.

SERVEIS CENTRALS

21. Autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat pública i una de privada, a  
temps parcial, per part de professor de música de l'escola municipal de música de Tortosa 
“Joan Lamote de Grignon”.

22. Reconèixer la compatibilitat per a l'exercici d'una activitat privada, a temps parcial, per part 
de  monitora  de  música  de  l'escola  municipal  de  música  de  Tortosa  “Joan  Lamote  de  
Grignon”. 

23. Autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat pública i dues de privades, a 
temps parcial, per part de professor de música de l'escola municipal de música de Tortosa 
“Joan Lamote de Grignon”.

24. Autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat pública i dues de privades, a 
temps parcial, per part de professor de música de l'escola municipal de música de Tortosa 
“Joan Lamote de Grignon”.

25. Reconèixer la compatibilitat per a l'exercici d'una activitat privada, a temps parcial, per part 
de  professor  de  música  de  l'escola  municipal  de  música  de  Tortosa  “Joan  Lamote  de 
Grignon”.

26. Reconèixer la compatibilitat per a l'exercici de tres activitats privades, a temps parcial, per 
part de professora de música de l'escola municipal de música de Tortosa “Joan Lamote de 
Grignon”.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

27. Aprovar la  celebració d'un correfoc a les festes del barri de Ferreries – Sant Vicent.
28. Aprovar l'activitat festiva “Foodtrucks” el dies 10 i 11 de juny de 2016.
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SERVEIS AL TERRITORI

29. Adjudicar  el  contracte  de  serveis  de  la  direcció,  control  i  seguiment  arqueològic  de  les 
excavacions al terreny situat entre els números 9 i 21 del carrer Croera.

SERVEIS A LES PERSONES

30. Donar conformitat al certificat d'acte de comprovació de prevenció i seguretat en cas d'incendi i 
control  inicial  mediambiental de l'activitat del  col·legi "Sagrada Família", residència i  activitat 
d'estiu "Seminari La Asunción" i alberg, ubicades a la pujada del Seminari, núm. 72, de Tortosa, a 
nom d'ALTIUS, SERVEIS I RECURSOS, SL, i MAGISTER SERVEIS EDUCATIUS, SL.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 9 de juny de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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