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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
31/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA ONZE 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 30/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 30/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la llicència d'obra major presentada per Industrias Rehau S.A. per construcció de 
cobertes a pati de parcel.la industrial al Polígon Industrial Baix Ebre, Carrer F, parcel.la 54.

4. Aprovar la llicència d'obra major presentada per la Fundació Privada Mercè Pla per  la 
construcció  d'una sala  destinada  a  bugaderia  al  centre  residencial  Icària,  a  la  carretera 
antiga de Xerta núm. 59 de Jesús.

5. Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada per les empreses licitadores en  
el  procediment d’adjudicació de l’obra “Rehabilitació Pavelló 15 de l’antic escorxador per 
unitat de cultura” 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de bar i venda al detall de productes  
alimentaris, al carrer Costa dels Capellans núm. 3 de Tortosa. 

7.  Assabentar-se  de  la  modificació  no  substancial  de  l’activitat  ramadera  marca  oficial 
8430DR, de fins a 37.000 pollastres d’engreix ubicada al polígon 1, parcel·la 8 i 17 de la 
partida de Barrugat de Bítem.

8. Concedir la  llicència municipal  d'ocupació de 4,52m2, de la vorera del carrer Costa dels 
Capellans, núm. 3 de Tortosa.

9.  Assabentar-se  de la  realització  d'un espectacle  amb artificis  pirotècnics  organitzat  per 
l'Associació de Veïns de Sant Llàtzer de Tortosa el dia 31 de juliol de 2016.

10. Denegar la llicència municipal d’ocupació de la via pública per instal.lar un expositor amb 
publicitat del gimnàs, situat al carrer de l'Àngel núm. 6 de Tortosa.
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11. Autoritzar a Restauració Rodmar SL, titular de l’establiment de restauració “Lizarran” una 
ampliació d’ocupació de la terrassa a la calçada del carrer de Teodor Gonzàlez núm. 26, de  
35,90 m2 durant els dies del 21 al 24 de juliol amb motiu de la Festa del Renaixement.

12. Autoritzar  a RESTAURACIÓ RODMAR SL i  TAPES i  COPES 2008 SL,  per  ocupar la  via 
pública dels carrers Teodor Gonzàlez i Pare Cirera, en els trams compresos entre aquests 
establiments per tal d'ampliar les terrasses i oferir actuacions musicals en directe durant els 
dies 13,20 i 27 d’agost  i el 2 i 3 de setembre de 2016.

13.  Autoritzar  a  l’establiment  de restauració  “Manolitos”  una ampliació  d’ocupació  de la 
terrassa a la calçada del carrer de Teodor Gonzàlez núm. 39, de 117 m2 durant els dies del 
21 al 24 de juliol amb motiu de la Festa del Renaixement.

14.  Concedir  la  renovació  de la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2005-00140-0776-E.

15.  Concedir  la  renovació  de la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00617-9581-H.

16.  Concedir  la  renovació  de la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00833-9496-W.

ESPAI PÚBLIC

17. Adjudicar la llicència d'ocupació llocs de venda 441-443 de la fira dels dilluns.

18. Adjudicar la llicència d'ocupació llocs de venda 202-206 de la fira dels dilluns.

19. Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 9-12 de la fira dels dissabtes.

20. Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 312-314 de la fira dels dissabtes.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

PROMOCIO DE LA CIUTAT

21. Adjudicar el contracte “Serveis de barra tortosina durant la Festa del Renaixement 2016”

*-*-*
Tortosa (Terres de l’Ebre), 13 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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