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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

35/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA DOS D'AGOST DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Meritxell  Roigé i  Pedrola, Emili  Lehmann i  Molés, Marià Martínez i  Hierro, i  
Dolors Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Manuel Garcia Egea

SERVEIS AL TERRITORI

1. Aprovar l'avantprojecte d'actuació “restauració, protecció i foment de la muralla del segle XIV 
i de les restes arqueològiques d’època romana de la zona situada entre el Palau Episcopal, 
la Catedral i l’Ebre, així com la seva urbanització”.

2. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per a ober-
tura de rasa d' 1,5 metres al camí  Vell de Font de Quinto.

3. Concedir llicència d'obra major  demanada per  Gas Natural  Distribución SDG, SA, per  a 
obertura de rasa d'1,5 metres sobre vorera al c/ Lligallo les Velles al Polígon Industrial 
Catalunya Sud.

4. Concedir llicència d'obra major  demanada per  Gas Natural  Distribución SDG, SA, per  a 
obertura de rasa d' 1,5 metres sobre calçada al camí Colada Font de Quinto.

5. Concedir llicència d’obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per a 
obertura de rasa d' 1,5 metres sobre vorera al c/ H, 6, del Polígon Industrial Baix Ebre.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda al detall de peces de vestir  
i complements, a l’av. de la Generalitat, núm. 13, baixos, de Tortosa, a nom de CORTFIEL,  
SA.

7. Tenir  desistida la  comunicació formulada per  BAIGA COMUNICATION, SL, d’inici  de la 
modificació no substancial  de l’activitat  de locutori,  del  carrer  de Montcada,  núm.  5, 
baixos, de Tortosa, consistent en la venda de mòbils.

8. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00850-5156-D.

9. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00882-3774-V.

10. Ordenar el  cessament  de l’activitat  d’un centre zoològic  de 20 guatlles,  al  carrer  de  
Vinebre, núm. 16, de Jesús.

11. Tenir per transmesa la titularitat de la llicència municipal del gual permanent (24 hores), 
del carrer de Sant Enric d’Osso, núm. 12, de Tortosa.

12. Autoritzar l’ocupació de 11,52 m2 de la calçada del carrer d’Adrià d’Utrech, núm. 7, de 
Tortosa, per a la instal·lació d’una terrassa del “Bar Temple”.
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13. Autoritzar el canvi del vehicle adscrit a la llicència municipal de taxi núm. 13, de la que 

és titular Terres de l’Ebre Taxi, SL.
14. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença  i  conducció  de  gossos  potencialment 

perillosos.

SERVEIS CENTRALS

15. Aprovar la pròrroga del contracte “Servei de manteniment dels aparells expenedors de 
tiquets de la zona d'estacionament regulat en superfície”.

ESPAI PÚBLIC

16. Rectificació d'errada de l'acord d'extinció de la llicència d'ocupació dels llocs de venda de 
la fira dels dissabtes. 

17. Cancel·lar l’aval dipositat per URBASER, SA, com a garantia dels treballs de gestió forestal 
sostenible de la finca CUP Buinaca i Fullola realitzats el 2010.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 4 d'agost de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                           Sr. Manuel Garcia Egea 
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