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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

49/2016

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

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts.  d’alcalde: Meritxell  Roigé  i  Pedrola,  Maria  Jesús  Viña  i  Ariño,  Anna  Algueró  i
Caballé, Emili Lehmann i Molés, i Marià Martínez i Hierro. 
Secretari accidental: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 48/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 48/2016.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Donar conformitat al control periòdic de l’activitat d’explotació ramadera bovina de
cria i engreix al polígon 144, parc. 117, de la partida de Sant Llàtzer de Tortosa, i la
seva classificació en l’annex III de la Llei 20/2009, a nom d’ALGUERÓ MONTESÓ,
SL.

4. Autoritzar  l’abocament  de  les  aigües  residuals  de  l'activitat  de  base  logística
d’ambulàncies  amb  un  dipòsit  de  gasoil  i  un  rentador  de  vehicles  al  carrer  D,
parcel·la 22 B,  del  Polígon Industrial  Baix Ebre de Campredó, a nom d’IVEMON
AMBULANCIAS EGARA, SL.

5. Assabentar-se  de  l’inici  de  l’activitat  del  bar  anomenat  “Roseta”  de  l'av.  de  la
Generalitat, núm. 89, de Tortosa.

6. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del restaurant bar del carrer de
Verges Paulí, núm. 29, de Tortosa.

7. Assabentar-se de l’inici de l'activitat d’una explotació avícola de reproducció tipus
semiintensiu al polígon 15, parcel·la 8, del terme municipal de Tortosa.

8. Acceptar la baixa de l’activitat de valorització de tòners i cartutxos que KARTUTX
ECOLÒGIC, SL, venia desenvolupant al carrer de Juan Sebastian Elcano, núm. 11
bxs,  de  Tortosa,  i  assabentar-se  de  la  continuïtat  de  l’activitat  de  venda  de
consumibles informàtics.

9. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l'activitat de comerç al detall en màquines
expenedores al carrer Llarg de Sant Vicent núm. 11 bxs de Tortosa formulada per
ARSEFA 2000, SL. 

10. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d'acadèmia  d'idiomes,  al
Passeig de Joan Moreira, núm. 27, local B, de Tortosa.

11. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  perruqueria  i  altres
tractaments de bellesa, a la plaça de Joaquim Bau, núm. 13, local 2, de Tortosa.

1



Secretaria

 
12. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  despatx  professional

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

13. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de comerç al detall de peces de
vestir, al passeig de Joan Moreira, núm. 21, local 1, de Tortosa.

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

15. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00623-7513-C.

16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00902-3996-V.

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00903-0503-C.

18. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 100, pis 1r,
secció Sant Tomàs, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

19. Adjudicar la llicència d'ocupació dels llocs de venda 400-402 de la fira dels dilluns.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA

ESPAI PÚBLIC

20. Aprovar la memòria valorada de l’obra de millora del paviment calçada de diversos
carrers de la ciutat, així com l’expedient de contractació, i iniciar la seva adjudicació. 

 
*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 3 de novembre de 2016

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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