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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

55/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-U DE NOVEMBRE 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 52/2016.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 53/2016.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 52/2016.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 53/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Donar conformitat al projecte de remodelació de l’embarcador de Tortosa presentat per
Ports de la Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per
reforma de centre de transformació a la carretera T-331.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per a
estesa de 20 m de cable aeri al camí del Cementiri, núm. 4, d’Els Reguers.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per a
obertura de rasa sobre vorera de 3x0,4 m2 a l'Av. Generalitat, núm. 133.

7. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per
obertura de rasa de 75 m per instal.lació de canonada, dels quals 45 es realitzaran
mitjançant perforació dirigida al carrer Camarles-Av. Canigó.

8. Concedir llicència d'obra major demanada per la Comunitat de Propietaris Plaça dels
Estudis, núm. 7, per instal.lació d'ascensor en edifici situat a la Plaça dels Estudis, núm.
7.

9. Aprovar definitivament el projecte d'urbanització “Ampliació Camí dels Còdols”.

SERVEIS A LES PERSONES

10. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la
Generalitat  de  Catalunya,  per  atorgar  una  subvenció  a  l'Ajuntament  de  Tortosa  i
finançar la programació estable d'arts escèniques i música dels anys 2016 i 2017.
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11. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de restaurant bar a l’av. de Don
Àlvaro, núm. 142, de Campredó.

12. Assabentar-se de la  transmissió  de la  titularitat  del  restaurant  bar  del  carrer  del
Comte Bañuelos, núm. 11, bxs, de Tortosa.

13. Autoritzar la instal·lació de 100 banderoles (50 fanals) amb motiu de l’organització de
la marató de TV3, del 30 de novembre fins al 19 de desembre de 2016, a nom de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.

14. Esmenar l’error aritmètic de l’acord d’aquesta Junta de 12 de setembre de 2016 pel
que es va concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i
de caràcter temporal del nínxol núm. 159, pis 4t., de la secció Sant Pau, del cementiri
municipal de Sant Llàtzer.

15. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 183, pis 2n,
secció Sant Marc, del cementiri Municipal de Sant Llàtzer.

16. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu i  de
caràcter  temporal  del  nínxol  núm.  176,  pis  1r,  de  la  secció  “C”,  del  cementiri
municipal de Sant Llàtzer.

17. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu i  de
caràcter  temporal  del  nínxol  núm.  175,  pis  2n,  de  la  secció  “C”,  del  cementiri
municipal de Sant Llàtzer.

18. Assabentar-se de l’inici de l’activitat de joieria al carrer de Miguel de Cervantes, núm.
2, baixos, de Tortosa, a nom de FERRE JOIERS, CB.

19. Assabentar-se de la comunicació d’un nucli zoològic d’un poni al polígon 48, a la
zona nord de la parcel·la 8, amb qualificació de clau 10a, de Jesús, d’aquest terme
municipal.

20. Assabentar-se  de  la  comunicació  d’un  nucli  zoològic  d’un  cavall  al  polígon  86,
parcel·la 30, de Campredo, d’aquest terme municipal.

21. Assabentar-se de la comunicació d’un nucli zoològic de 2 porcs, 8 ovelles, 1 cavall, 3
cabres, 5 gossos i 10 pollastres, al polígon 85, parcel·la 73, de Campredo, d’aquest
terme municipal.

22. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00910-3506-C.

23. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00911-1079-J.

24. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2013-00616-8473-Y.

ESPAI PÚBLIC

25. Rectificar errada a acord de canvi d’ubicació de la llicència d’ocupació de la fira dels
dilluns.

26. Aprovar la segona pròrroga de contracte del servei  de control d’accessos a la seu
consistorial. 
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ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

ESPAI PÚBLIC

27. Acordar la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva constituïda en el seu dia per
l’empresa Urbaser, SA, corresponent al contracte “Servei integral de manteniment de
jardineria de zones verdes municipals”.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 22 de novembre 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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