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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

37/2016

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

Senyors assistents:

Alcalde en funcions: Josep-Felip Monclús i Benet
Tts. d’alcalde: Maria Jesús Viña i Ariño, Anna Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, i Marià 
Martínez i Hierro. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 36/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 36/2016.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

3. Aprovar la programació diària de les Festes de la Cinta 2016.
4. Aprovar l'entrega de la bandera de la ciutat durant l'edició de les Festes de la Cinta 2016, a 

l'entitat Colla Gegantera de Tortosa.
5. Aprovar la celebració de la XXXIII edició del Correfoc de les Terres de l'Ebre. 

SERVEIS AL TERRITORI

6. Aprovar la modificació de la llicència d’obra major  per  construcció de nau avícola,  al 
polígon 1, parcel·les 8 i 17,  de Bitem.

7. Aprovar la certificació núm. 1 del projecte de l’obra “Excavacions arqueològiques al c/ 
Croera”. 

SERVEIS A LES PERSONES

8. Assabentar-se  de  l’inici  de  la  modificació  no  substancial  de  l’activitat  de  venda 
permanent d’articles pirotècnics del carrer del Bisbe Aznar, núm. 7, de Tortosa, a nom 
d’ARMERIA DESCARREGA, SL.

9. Assabentar-se  de  la  modificació  no  substancial  de  l'activitat  de  refinació,  envasat  i  
comercialització  d'oli  d'oliva  situada  al  carrer  d'Amposta,  núm.  41,  de  Tortosa,  de 
l’empresa JUAN BALLESTER ROSES SUCESORES, SA, consistent en la generació de nous 
residus.

10. Assabentar-se de l’inici de l’activitat del restaurant bar de l’EMD de BITEM situat entre el  
c/de la Joventut, núm. 19-27, i el c/ Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 66, de Bítem.
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11. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat de la perfumeria del carrer  

de Sant Blai, núm. 32, bxs, de Tortosa.
12. Autoritzar  l’Associació  de Veïns  Pintor  Casanova de Remolins  per  a la  realització  del 

Correfoc el dia 21 d’agost de 2016.
13. Concedir l’ampliació de la terrassa del bar “Cerveseria 22” amb una tarima de 9:00 m 2 a 

la calçada del carrer de València, núm. 12, de Tortosa.
14. Informar desfavorablement la consulta de l’ocupació de la via pública de la pl. de Sant 

Jaume, d’aquesta ciutat, amb la instal·lació d’una terrassa del restaurant bar l’ASSOC.
15. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós 

anomenat “Kayser”.
16. Autoritzar  la  transmissió  de la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol  núm.  94,  pis  3r, 

secció Santa Anna, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
17. Acceptar la renúncia de la co-titularitat del dret funerari del nínxol 236, pis 1r, secció 

Sant Lluc, del cementiri de Sant Llàtzer.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 18 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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