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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

46/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA DEU D'OCTUBRE 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 l'acta corresponent a la sessió ordinària 45/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 45/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada per  Noviporci,  SL,  per  ampliació d'explotació
porcina al polígon 92, parcel.les 125 i 153, de Vinallop.

4. Concedir llicència d'obra major per instal.lació d'un ascensor al carrer Castelló, núm. 13.
5. Concedir  llicència  d'obra  major  sol·licitada  per  la  Comunitat  de  Propietaris  Passatge

Franquet per reforç en biguetes d'estructura al Passatge Franquet, escala 2, 3r-2a.
6. Aprovar la modificació de la llicència núm. 2015-IMA-M0401-000244 atorgada a Endesa

Distribución Eléctrica, SLU.
7. Concedir llicència d'obra major per reforma integral d'habitatge unifamiliar entre mitgeres

amb estintolament de tancament estructural al carrer Josep Monpou, núm. 5.
8. Denegar la llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per

estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 132, parcel.la 67.
9. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per Colores Cerámicos, SA, per instal.lació d'una

nova línia de producció al Polígon Industrial Baix Ebre, carrer E, parcel.les 153-160.

SERVEIS A LES PERSONES

10. Acceptar la renúncia de l'activitat del bar resturant de la rambla de Felip Pedrell, 46,
actual núm. 13, de Tortosa.

11. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 285, pis 4t, de
la secció Santa Teresa, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

12. Concedir la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2016-00894-7727-G.

13. Concedir  la  renovació  de la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2006-00185-9967-H.
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14. Concedir  la  renovació  de la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,

modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2006-00192-0940-N.
15. Donar de baixa la llicència municipal d'accés de vehicles (gual permanent de 24 hores) al

carrer  de  Ramon  Berenguer  IV,  40,  de  Tortosa,  a  nom  de  Roig  Montagut  Serveis
d'Arquitectura, SLP.

ESPAI PÚBLIC

16. Extingir la concessió dels llocs de venda núm. 32-33 del Mercat Central.
17. Autoritzar  a  UTE  Gestió  Energètica  Tortosa,  adjudicatària  del  contracte  de

subministrament  energètic  i  servei  integral  de  l'enllumenat  públic  i  del  sistema
semafòric,  perquè  realitzi  els  tràmits  necessaris  per  al  canvi  d'empresa
comercialitzadora amb la qual es realitzi el subministrament elèctric a l'Ajuntament pel
que fa als punts de subministrament (CUPS) inclosos en l'objecte del referit contracte,
donant així mateix conformitat a les tarifes corresponents.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI

18. Aprovar la memòria valorada de l’obra «Reforma de la unitat d’urgències i control-triatge
de la Clínica Terres de l’Ebre»

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 13 d'octubre de 2016

                             El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                                      Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny  
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