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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

29/2016

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

Senyors assistents:

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

SECRETARIA

1. Aprovar les següentes actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 27/2016.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 28/2016

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 27/2016.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 28/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Arovar l’alienació per permuta de 157,50 m2 de la finca registral núm. 48269 de 
propietat  municipal  amb  el  72’727273% del  total  de  la  propietat  de  la  finca 
registral núm. 21338 anomenada Fort de la Tenalla de propietat privada.

4. Concedir  llicència  de  parcel.lació  demanada per  Faiges  Holding,  SL,  a  la  finca 
registral núm. 13945.

5. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització “Ampliació camí dels Còdols”. 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Concedir  pròrroga  per  tres  anys,  de l’autorització  d’abocament  de les  aigües 
residuals que genera l'activitat de fabricació de pintures, vernissos i revestiments 
que FAKOLIT CHEMICAL SYSTEMS, SLU, desenvolupa a la parcel·la 61, del carrer 
D, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó.

7. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de bugaderia autoservei al 
carrer de Tarragona, núm. 1, local 7 bxs., de Tortosa.

8. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al 
camí del Barranc de les  Corralisses, núm. 8, de Bítem.

1



Secretaria

 
9. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al 

camí de les Vinyetes, núm. 33, de Bítem.
10. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de restaurant bar a l’av. de 

Catalunya, núm. 60, baixos, de Tortosa.
11. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del restaurant de l’av. de la 

Generalitat,  núm. 145, baixos, de Tortosa, a favor de WOK CHEN LIU, SL, i  el  
cessament  temporal  de  la  mateixa  fins  que  comuniqui  la  modificació  global 
detectada en el control periòdic núm. 33184770.

12. Assabentar-se de la comunicació d’un nucli zoològic d'un porc senglar i un porc 
vietnamita al polígon 129, parcel·la 77, de la partida de Sant Llàtzer, d’aquest 
terme municipal, corresponent a la part de la finca que es troba en clau 10a, 
deixant sense efecte la comunicació pel que fa a la part de la finca que es troba 
en el PP – Arenes I, per ser incompatible amb el POUM.

13. Delimitar l’espai d’ocupació de la via pública de la terrassa de l’establiment “Lo 
Torronero” que disposa al carrer de Miguel de Cervantes, núm. 2, de Tortosa.

14. Concedir llicència municipal d'ocupació de 40,00m2, de la vorera del carrer de 
Joan Miró, núm. 6, Tortosa.

15. Denegar instal·lar altaveus a la terrassa del restaurant bar “Contrast” a la ctra. 
d’Alfara, núm. 29-30, d'Els Reguers.

16. Autoritzar el canvi del vehicle adscrit a la llicència municipal de taxi núm. 1.
17. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2003-00038-0567-F.
18. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat 

titular conductor, amb núm. 43500-2013-00607-4081-S.
19. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb 

discapacitat,  modalitat  titular  no  conductor,  amb  núm.  43500-2013-00615-
2995-M.

20. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb 
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2015-00790-1626-B.

21. Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat 
titular conductor, amb núm. 43500-2016-00865-0197-P.

22. Esmenar  l’acord  pel  qual  s’autoritza  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  
funerari  del  nínxol  núm.  158,  pis  3r,  de  la  secció  Sant  Àngel,  del  cementiri  
municipal de Sant Llàtzer.

23. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 24, pis  
1r, de la secció Sant Pere, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS A LES PERSONES

24. Aprovar la  programació  dels  espectacles  de la  programació  estable  de teatre  i 
música al Teatre Auditori Felip Pedrell, per la temporada setembre – desembre de 
2016.
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25. Aprovar l'establiment del preu públic dels espectacles de la programació estable de 

teatre  i  música  al  Teatre  Auditori  Felip  Pedrell,  per  la  temporada  setembre  – 
desembre de 2016. 

ESPAI PÚBLIC

26. Aprovar  l'expedient  de  contractació  del  servei  “Control  d'accessos  i  obertura  i 
tancament de portes al Mercat Central, i altres eventuals assignacions en funció de 
les necessitats del servei”.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 30 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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