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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

36/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA VUIT D'AGOST 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 les següentes actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 34/2016.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 35/2016

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 34/2016.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 35/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar definitivamentel projecte de reparcel.lació del PA-Parc Nivera 2023/5F Oest.
4. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del PA-Parc Nivera 2023/5F Oest.
5. Aprovar la modificació de la llicència amb caràcter provisional núm 2015-M0401-000330 

atorgada a Hife, SA, per la construcció d’un magatzem de vehicles antics al polígon 96, 
parcel·la 72.

6. Aprovar la certificació núm. 2 del projecte de l’obra “Reforma del pont de l’Estat”.

SERVEIS A LES PERSONES

7. Aprovar informació addicional a facilitar als licitadors en relació al contingut del plec de 
clàusules administratives particulars del contracte del “Servei d'ajuda a domicili”. 

8. Aprovar  la  campanya  de  recollida  de  material  escolar  per  a  famílies  amb  dificultats 
econòmiques que es durà a terme a la plaça de Barcelona el dia 10 de setembre de 
2016.

9. Assabentar-se de la modificació no substancial de l’activitat d’estació base de telefonia 
mòbil  de  la  plaça  de  Joaquim  Bau,  núm.  6-8,  de  Tortosa,  formulada  per  ORANGE 
ESPAGNE, SAU.

10. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2014-00691-0363-Z.

11. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00883-5295-C.
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12. Autoritzar a l’Agrupació Centre Comercial Tortosa, per a que els dies del 22 fins al 29  

d’agost de 2016, amb motiu de “Tortosa Oulet Week”, els associats puguin treure el 
taulell al carrer davant dels seus establiments; per a que el dies 26 i 27 d’agost ho facin  
al  carrer  de  la  Sang,  ocupant  15  m2,  i  el  dia  29  d’agost  de  2016 ocupin  la  plaça 
d’Espanya per realitzar el “Mercat Low Cost”. 

13. Concedir la llicència municipal d'accés de vehicles, gual de 12 hores, al carrer de Pobla  
de Massaluca, núm. 4, de Tortosa.

14. Tenir  per  transmesa  la  titularitat  de  la  llicència  municipal  d'accés  de  vehicles,  gual 
permanent de 24 hores, al carrer Llarg de Sant Vicent, núm. 88, de Tortosa.

15. Concedir llicència municipal d'ocupació de 2,86m2, de la via pública del carrer de Sant 
Blai, núm. 27, de Tortosa.

16. Autoritzar el canvi del vehicle adscrit a la llicència municipal de taxi núm. 2.
17. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós 

anomenat “Aria”.
18. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós 

anomenat “Loki”.
19. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 142, pis 3r,  

secció Sant Lluc del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
20. Autoritzar una actuació musical a la terrassa del bar que disposa a la via pública del  

carrer de la Rosa, núm. 7, de Tortosa, el dia 12 d’agost de 2016, fins la 01:30 h.

SERVEIS CENTRALS

21. Adhesió per part de l'Ajuntament de Tortosa al Pla extraordinari d'assistència financera 
local 2016. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 11 d'agost de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde en funcions

Sr. Josep-Felip Monclús i Benet                          Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny  
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