
Secretaria

 
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

26/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA TRETZE 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 24/2016.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 25/2016.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 24/2016.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 25/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus 
de la construcció per la Comunitat de Propietaris c/ del Sol, núm. 16, per l’obra 
realitzada consistent  en instal·lació d'ascensor a l'immoble situat  al  c/  del  Sol, 
núm. 16.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per 
a obertura de rasa de 2 metres sobre calçada al camí del Mig, s/n.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Telefónica de España per a instal.lació 
d'arqueta a la vorera del c/ Benifallet, núm. 4.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per 
a obertura de rasa sobre calçada de 2*0,4 m2 al camí de Malva, núm. 1.

SERVEIS A LES PERSONES

7. Assabentar-se  del  control  ambiental  parcial  de  la  modificació  substancial  de 
l'activitat de valorització de sansa i gestió del residu de la pinyolada que SANSA DE 
L'EBRE, SA, desenvolupa a les parcel·les 8, 9 i 51 del polígon 91 de la partida de 
Vinallop, d'aquest terme municipal.
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8. Assabentar-se del control mediambiental periòdic realitzat al bar de la pl. de la 

Immaculada, núm. 4, de Tortosa.
9. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del restaurant bar del carrer 

Major de Sant Jaume, núm. 6, baixos, de Tortosa.
10. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del restaurant bar de la pl. 

d’Espanya, núm. 14, d'Els Reguers.
11. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del  bar del  carrer  del Sol, 

núm. 33, de Tortosa.  
12. Acceptar  la  renúncia de  l'activitat  d'oficina  d'enginyeria  al  carrer  de  Teodor 

Gonzàlez, núm. 11, 1r, C, de Tortosa, formulada per VICAND & ELEMAN SA.
13. Acceptar  la renúncia de l'activitat  de consulta de psicologia al  carrer  de Bisbe 

Aznar núm. 10, 3r, 4a, de Tortosa.
14. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d'oficina  d'agència 

immobiliària i gestió de serveis, al carrer de Teodor Gonzàlez, núm. 30, de Tortosa.
15. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2004-00096-0170-G. 
16. Denegar  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb 

discapacitat, modalitat titular conductor. 
17. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat 

titular no conductor, amb núm. 43500-2016-00848-3386-H.
18. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2016-00863-4259-L. 
19. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2016-00864-0452-S.
20. Deixar sense efecte la comunicació d’inici de la instal.lació del nucli zoològic de 

llames i alpaques al polígon 2, parcel·la 90, de Bítem.
21. Autoritzar  a  The  Lift  Producciones  Internacionales,  SL,  per  fer  un  rodatge 

publicitari el dia 16 de juny de 2016.
22. Acceptar la renúncia a la tinença i conducció del gos potencialment perillós de 

raça Dogo Argentí, anomenat “Catriela del Che Viejo”.
23. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment 

perillós, de raça American Stafforshire, anomenat “Roco”.
24. Autoritzar la transmissió de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm. 216, 

pis 1r, de la secció  Santa Tecla, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

25. Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  del  servei  de  captura,  recollida,  acollida, 
alimentació i manteniment d'animals de companyia abandonats o perduts. 

26. Acordar  l'adhesió  a  la  tercera  pròrroga  de  l'acord  marc  de  subministrament 
d'energia  elèctrica  destinat  als  ens  locals  de  Catalunya adjudicat  pel  Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (exp. 2012/01) a l'empresa Endesa Energia, 
SAU. 
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ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS CENTRALS 

27. Acordar  l'adhesió  de  l'Ajuntament  de  Tortosa  als  acords  marc  del  servei 
d'assegurances  (expedient  2015.04)  i  del  servei  de  mediació  d'assegurances 
(expedient  2015.01)  del  Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local  (CCDL)  i 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 15 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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