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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

34/2016

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

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: 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: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 32/2016.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 33/2016.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 32/2016.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 33/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3.  Aprovar  la  petició  de sol·licitud al  Pla  Únic  d’Obres i  Serveis de Catalunya per   al 
període 2016-2017.

4. Aprovar la certificació núm. 1 del projecte de l’obra “Reforma del pont de l’Estat”.

5. Rectificar l’errada material existent en l’acord d’aprovació de llicència de divisió horitzon-
tal del local situat a l'Av. Generalitat 153-155 adoptat per la Junta de Govern local en sessió 
de data 18 de gener de 2016.

6.  Aprovar  la  de llicència  de parcel·lació  demanada per  Inversions Abrocu S.L.  de la 
parcel·la situada a la carretera Tortosa-L'Aldea C-42 km. 2,5, amb referència cadastral  
1087910BF9118G00001FL.

7. Aprovar la llicència de divisió horitzontal demanada per Abrocu S.L. de la nau situada a la 
carretera Tortosa-l'Aldea C-42, km. 2,5.

8. Aprovar la llicència d'obra major presentada per Albert Cubells S.L.. per ampliació de nau 
industrial a la carretera Tortosa-l'Aldea km. 2,5.

SERVEIS A LES PERSONES
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9. Aprovar l'acord relativa a l'expedient de contractació dels serveis per a la impartició, 
gestió, coordinació i suport administratiu dels cursos de l'Escola municipal de teatre de 
Tortosa

10. Homologar el Pla d'autoprotecció de l'activitat de residència de gent gran i centre de 
dia,  situada  al  carrer  de  Francesc  Vicent  Garcia,  núm.  12,  de  Tortosa,  a  nom  de 
Residència Diocesana de Ancianos San Miquel Arcangel de Tortosa.

11. Homologar el  Pla d'autoprotecció de l'activitat  de parc eòlic,  situat al  Camí Mola 
Porquera, s/n, de Tortosa, a nom de Parque Èolico Tortosa, SL.

12. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda d'alimentació, fruita i  
verdura al carrer de Montcada núm. 3 de Tortosa.

13. Concedir la llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment 
perillós anomenat “Lluna”
 
14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular  
conductor, amb núm. 43500-2016-00873-5184-G

15. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular  
no conductor, amb núm. 43500-2016-00875-0326-G

16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor, amb núm. 43500-2016-00879-3058-L 

17. Transmetre la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 119, pis 2n.  , de la Secció 
Sant Mateu del Cementiri Municipal de Sant Llàtzer.

18. Transmetre la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 120, pis 1 r. , de la Secció 
Sant Mateu del Cementiri Municipal de Sant Llàtzer.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

19.  Aprovar  la  subscripció  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'administració  de  la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Coneixement, i l'Agència 
Catalana de Turisme i l'Ajuntament de Tortosa pel funcionament de l'oficina de turisme 
de Catalunya a les Terres de l'Ebre per l'any 2016

20.  Aprovar  l'operació  1.3 “passeig  virtual  per  les  tres  cultures:  jueva,  musulmana  i 
cristiana” i la corresponent sol·licitud de subvenció.

SERVEIS CENTRALS

21. Aprovar la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva  constituïda en el seu dia per 
Aytos  Soluciones  Informaticas,  SLU,  corresponent  al  contracte  de  subministrament  de 
programari  informàtic  i  serveis  complementaris  “implantació  i  posada  en  marxa  d'una 
aplicació informàtica, integrada en el sistema d'informació comptable sicalwin, per a dur a 
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terme  la  gestió  documental  i  signatura  electrònica  en  la  comptabilitat  municipal, 
incorporant-hi la facturació electrònica mitjançant el servei e-fact de l'aoc i, si s'escau, amb 
face”.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 27 de juliol de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                           Sr. Manuel Garcia Egea
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