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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

56/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-VUIT 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, 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 54/2016.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 55/2016.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 54/2016.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 55/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència de divisió horitzontal de l'edifici situat al c/ Sant Ildefons, núm. 9.
4. Aprovar la certificació núm. 4 del projecte de l’obra “Reforma del Pont de l’Estat”.
5. Aprovar la certificació núm. 3 del projecte de l’obra “Excavacions arqueològiques al c/

Croera”.
6. Aprovar la certificació núm. 1 del projecte de l’obra “Modificació del traçat del camí de

Tortosa a Amposta”.

SERVEIS A LES PERSONES

7. Tenir per renunciada la llicència municipal del centre polivalent multiespais amb bar i
terrassa de la rbla. de Felip Pedrell, núm. 132, de Tortosa, anomenat “ESPAIS”.

8. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del bar del carrer d’Adrià d’Utrech,
núm. 7, bxs, de Tortosa.

9. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda al detall i reparació de
telèfons mòbils, tablets, aparells de telecomunicació i accessoris nous i de segona
mà,  a  l’av.  de  la  Generalitat,  núm.  61,  bxs,  de  Tortosa,  a  nom  del  GRUPO
EMPRESARIAL BAIX EBRE DE TELECOMUNICACIONES, SL.

10. Autoritzar l'ús del pavelló firal de Remolins de les 00:00 h fins les 06:00 h del dia 11
de desembre de 2016 a HAPPY STAR, SL, amb motiu de l'organització del “Tortosa
WINTER Festival 6.0”.

11. Desistir la petició per instal·lar un expositor davant el seu establiment comercial de
venda de fruita i verdura a la plaça de les Corts Catalanes, núm. 6, bxs, de Tortosa.
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12. Transmetre la llicència municipal de l’ocupació de 11,52 m2 de la calçada del carrer

d’Adrià d’Utrech, núm. 7, de Tortosa, de la terrassa del “Bar Temple”.
13. Tenir per renunciada la llicència municipal d'accés de vehicles (gual permanent de

24 hores) al carrer del Marques de Bellet, núm. 10, de Tortosa.
14. Tenir perrenunciada la llicència municipal d'accés de vehicles (gual permanent de 24

hores) al carrer de Camarles, núm. 1, bxs, garatge 15, de Tortosa.
15. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,

modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00563-4179-K.
16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2016-00896-4744-C.
17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2016-00897-6626-F.
18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2016-00898-2274-N.
19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2016-00899-0364-D.
20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2016-00904-2315-S.
21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2016-00912-3902-K.
22. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2016-00914-3490-D.
23. Autoritzar  la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 117, pis 4t,

secció Sant Ramon, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

24. Autoritzar l’ocupació del lloc de venda núm. 20 del Mercat Central.
25. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda 345-348

de la fira dels dilluns.
26. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda 291-293

de la fira dels dilluns.
27. Acordar l’adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament de gas

natural destinat als ens locals de Catalunya.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

28. Aprovar la programació de la 9a Fira de Nadal al Nucli Antic 2016.

SERVEIS AL TERRITORI

29. Donar  la  conformitat  a  la  instal·lació  per  part  de  la  Diputació  de  Tarragona
d’enllumenat a les façanes dels edificis del Palau Oriol i Palau Despuig ubicats al
carrer  de la  Rosa, núm. 6,  de Tortosa,  seu actual  de l’escola i   conservatori  de
música de grau professional.
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30. Aprovar la modificació del contracte d’obra «Reforma Pont de l’Estat» i aprovació de

la despesa corresponent.
31. Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Tortosa de l’escriptura pública de modificació

d’estatus i nomenament de nou gerent de l’empresa Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982 de 26 de mayo, denominada abreujadament «UTE Pont de l’Estat».

ESPAI PÚBLIC

32. Ratificar la Resolució de l’Alcaldia 2742/2016, de 25 de novembre, sobre correcció
d’errades  en  el  plec  de prescripcions  tècniques  del  contracte  del  servei  de neteja
d’edificis, escoles públiques i dependències municipals.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 29 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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