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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
44/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-SIS DE SETEMBRE 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: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 43/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 43/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica,
SLU, per obertura de rasa per vorera al carrer Francesc Vicent Garcia, núm.
12.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica,
SLU, per estesa de línia subterrània al carrer Esplanetes.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per AKI Bricolaje España, SLU,
per adequació interior de local a l'Avinguda Generalitat, 13p (parcel.la E11
d'acord amb el planejament del PP Temple Sud).

6. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i
residus de la construcció per l’obra realitzada consistent en ampliació i
reforma de local a l'Av. Generalitat, núm. 29.

7. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i
residus  de  la  construcció  pel  Bisbat  de  Tortosa  per  l’obra  realitzada
consistent  en  obres  d'accessibilitat  del  Palau  Episcopal,  fase  1,  al  c/
Croera, 5-7.

8. Concedir llicència d'obra major demanada per Orange Espagne, SAU, per
obertura de 2 rases  per  reparació d'avaria  al  carrer  de la Parra i  plaça
Ramon Cabrera.
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9. Concedir llicència d'obra major demanada per reforma de coberta i accés a
pati existent al carrer Caritat, núm. 29, de Jesús.

10. Aprovar la certificació núm. 3 del projecte de l’obra “Reforma del Pont de
l’Estat”.

11. Aprovar la certificació núm. 3 del projecte de l’obra “Urbanització Pont Tirant
lo Blanc, 1a fase”.

12. Aprovar la memòria valorada de l’obra “Reforma del centre d’assistència
primària d'Els Reguers”.

SERVEIS A LES PERSONES

13.Aprovar l'expedient de contractació “Serveis de l'Oficina Jove”.
14.Tenir  per  comunicada  la  transmissió  de  la  titularitat  de  la  llicència

municipal de l’activitat del gimnàs i de bar amb terrassa interior, del carrer
Llarg de Sant Vicent, núm. 15, de Tortosa, a nom de GYM I NYAM, SL.

15.Acceptar el desistiment de la petició d'autorització per instal·lar arnes al
polígon 64, parcel·les 9 i 12, partida Sant Bernabé, de Jesús.

16.Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm.
30, pis 1r, secció Santa Cinta, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

17.Assabentar-se de l’inici de l’activitat de venda de productes fitosanitaris,
adobs,  pinsos,  llavors,  arbres,  planter,  complements  mascota  i  articles
d'agrobotiga  al  carrer  d’Amposta,  núm.  52,  de  Tortosa,  formulada  per
ÀNIMA HORT I JARDI, CB.

18.Desestimar el recurs de reposició interposat per BAIGA COMUNICATION,
SL, contra l’acord d’aquesta Junta, de data 2 d’agost de 2016, pel qual es
tenia per desistida la comunicació formulada d’inici de la modificació no
substancial  de  l’activitat  de  locutori  del  carrer  de  Montcada,  núm.  5,
baixos, de Tortosa.

19.Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda de roba, al
carrer d'En Carbó, 6, de Tortosa.

20.Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2016-00893-0778-L.

21.Concedir  la renovació de la targeta d’aparcament  per  a persones amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2012-00506-
5240-B.

22.Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones  amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2013-00621-
6624-M.

23.Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat,  modalitat  titular  no  conductor,  amb  núm.  43500-2013-
00625-2412-C.
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SERVEIS CENTRALS

24. Convocar  el  procés  de  selecció  per  a  la  cobertura,  en  règim
funcionarial  interí,  d'1  plaça  de  l'escala  d'administració  general,
subescala  auxiliar,  categoria  auxiliar  administratiu/va,  subgrup  de
classificació professional C2, i aprovar les bases que l'han de regir. 

ESPAI PÚBLIC

25.Modificar llicència d'ocupació de llocs de la fira dels dilluns. 
26. Aprovar la memòria valorada per a la millora de l'accessibilitat del pas de

vianants a la vorera de l'Av. Barcelona - Av. Canigó. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 29 de setembre de 2016

                             El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                                   Sr. Manuel Garcia Egea  
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