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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

30/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA QUATRE DE JULIOL 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 29/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 29/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la modificació del contracte de l’obra “ampliació i pavimentació del camí del Mig” i 
aprovació de la despesa corresponent.  

4. Aprovar la llicència d'obra major presentada per la Comunitat de Propietaris Grup Sant Vicent 
per instal·lació d'un ascensor i plataforma elevadora al Passeig de l'Ebre núm. 38.

SERVEIS A LES PERSONES

5. Tenir per desistida la comunicació formulada per la Comunidad Islamica “Faizan E Attar” 
de  Mislata,  d’inici  de  l’activitat  d’un  centre  d’ensenyament  religiós  i  del  cesament  de 
l’activitat de centre de culte al carrer de Benifallet núm. 11 de Tortosa. 

6. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat de venda i taller de reparació  
de motocicletes  a l’av. de Barcelona núm. 41 de Tortosa.

7. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat  del  bar del carrer del Sol núm. 33 de 
Tortosa.

8. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del restaurant bar del carrer de l’Argentina  
núm. 27 a favor de LA CUINA D’EN MIQUEL SCP

9.  Tenir per comunicada la transmissió de la llicència municipal d'ocupació de 10,80 m2, de 
la calçada del carrer de l’Argentina núm. 27 de Tortosa a favor de LA CUINA D’EN MIQUEL 
SCP.
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10.  Concedir  la  targeta  d’aparcament per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00851-2781-J.

11. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00852-0241-C. 

12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00856-2364-N. 

13.  Concedir  la  targeta  d’aparcament per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00858-8016-G.

14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00862-4415-N.

15.  Renovar  la  targeta  d’aparcament per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2006-00175-4416-S.

16. Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi designada amb el núm. 10.

17. Esmenar les errades materials de l’acord d’aquesta Junta del 29 de març de 2016 de la 
transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 68, pis 1r, de la Secció  “B”, del 
cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

18. Autoritzar la destrucció d'armes reglamentàries de la Policia Local, per deteriorament i la  
seva baixa a la intervenció d'armes de la Guàrdia Civil

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI

19. Adjudicar  el contracte  de l'obra “Rehabilitació Pavelló  15 de l'antic  escorxador per  a 
unitat de cultura”

SERVEIS A LES PERSONES

20. Autoritzar la instal·lació d’un tendal a la terrassa del restaurant bar “BOTANIC” a la zona  
de vianants del carrer de Teodor Gonzàlez núm. 38 de Tortosa a nom del GRUP MAUGAL SL.

PROMOCIO DE LA CIUTAT

21. Sol·licitar la subvenció per al desenvolupament del Pla de foment territorial del turisme, 
anomenat “Passeig pels espais de les tres cultures: jueva, musulmana i cristiana”.
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22 Sol·licitar la subvenció per  a programes concrets i  activitats de Promoció turística del  
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 6 de juliol de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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