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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

47/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA DISSET 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 46/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 46/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica,
SLU, per substitució de seccionador de línia aèria de mitja tensió al polígon
125, parcel.la 20.

SERVEIS A LES PERSONES

4. Incloure a la llicència ambiental municipal de fabricació de cremalleres, que
l’empresa  YKK  ESPAÑA,  SA,  desenvolupa  a  l'avinguda  del  Japó,  s/n,
parcel.les 115 a 131 del polígon Industrial del Baix Ebre, de Campredó, la
modificació  no  substancial  consistent  en  modificacions  de  maquinaria,
d’instal·lacions  i  la  decrementació  de la  superfície  construïda,  passant  de
38070 m2 a 18300 m2.

5. Assabentar-se  de  la  transmissió  de  la  titularitat  de  l’activitat  de  centre
d’assistència  mèdica per  accidents  de treball  i  malalties  professionals  del
carrer de Sant Joan B. de la Salle, núm. 10, de Tortosa, a nom de ACTIVA
MUTUA  2008,  MUTUA  DE  ACCIDENTES  DE  TRABAJO  Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚM. 3,
i la seva modificació no substancial  consistent en la reorganització interna
dels espais.
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6. Assabentar-se de la comunicació d'inici de la modificació no substancial de

l’activitat de magatzem de drogueria i productes de paper i neteja per a la
llar,  del  c/H,  parc.  145-147,  de  Campredó,  consistent  en  l’ampliació  de
l’activitat  a  oficina  de  gestió  d'empresa  constructora,  formulada  per
REPRESENTACIONES FRANCISCO JAVIER PIÑOL, SL.

7. Renovar  l’autorització  d’abocament  de  les  aigües  residuals  que  genera
l'activitat de magatzem de drogueria, productes de paper, neteja per a la llar i
oficina  de  gestió  d’empresa  constructora  que  REPRESENTACIONES
FRANCISCO JAVIER PIÑOL,  SL,  disposa  a  les  parcel·les  146 i  147 del
Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó.

8. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic
al polígon 25, parc. 22, del Coll de l’Alba, del municipi de Tortosa.

9. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic
al carrer de Montcada, núm. 38, 2n pis, de Tortosa.

10.Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic
al carrer de Montcada, núm. 38, 3r pis, de Tortosa.

11.Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic
al carrer de Montcada, núm. 38, 4t pis, de Tortosa.

12.Concedir la llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent, al carrer
d’Alcanar, núm. 1, de Tortosa.

13.Concedir la llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent, a l'av. de
Barcelona, núm. 71, de Tortosa.

14.Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2006-00186-2873-L.

15.Expedir un duplicat del títol funerari del nínxol núm. 15, pin 2n, secció Sant
Agustí, del cementiri municipal de Sant Llàtzer de Tortosa.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

16.Aprovar  la  celebració  de  la  tretzena  mostra  de  cultura  popular  «Cucafera
Folck». 

SERVEIS AL TERRITORI

17.Aprovar l’expedient de contractació per tramitació ordinària del contracte de
servei per la direcció de l’execució i coordinació de seguretat i salut de l’obra
construcció  complex  esportiu  piscines,  i  inici  de  la  seva  adjudicació
mitjançant procediment obert.

18.Aprovar l’expedient  de contractació per tramitació ordinària del contracte de
servei per la direcció facultativa de l’obra construcció complex esportiu piscines,
i inici de la seva adjudicació mitjançant procediment obert.
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SERVEIS CENTRALS

19. Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada, a temps
parcial,  per  part  de  personal  laboral  de  la  societat  mercantil  de  capital
íntegrament  municipal  Gestió  Urbanística  Municipal  de  Tortosa,  SA,
(GUMTSA), amb la categoria laboral d’auxiliar 1. 

ESPAI PÚBLIC

20. Adjudicar el contracte d’arrendament de la casella exterior núm. 7 del Mercat
Municipal.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 20 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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