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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
59/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA DINOU DE DESEMBRE DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Meritxell  Roigé i Pedrola, 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 ordinària 57/2016.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 58/2016

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 57/2016.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 58/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència de parcel·lació de la finca situada al c/ Mare de Déu de la Cinta, núm.
7-9, de Bítem.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a
obertura de rasa sobre vorera i calçada de 67 x 0,4 m2 i connexió d'un ramal al c/
Ramon Llull, núm. 28.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a
obertura de rasa sobre vorera  i calçada de 3 x 0,4 m2 i connexió d'un ramal al c/ Ma.
Rosa Molas, núm. 35.

6. Concedir llicència de divisió horitzontal de l'edifici situat al carrer Cristòfol Despuig, núm.
7.

7. Procedir  a  la  cancel·lació  i  acceptació  d’un  nou  aval  presentat  per  la  Junta  de
Compensació del Pla Parcial Temple Sud en garantia de les obres d’urbanització.

SERVEIS A LES PERSONES

8. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de perruqueria i estètica a l’av.
de Barcelona, núm. 187 bxs, de Tortosa.

9. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de perruqueria al carrer d’en
Sebina, núm. 12 bxs, de Tortosa.
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10. Donar de baixa l’activitat  de venda de comestibles amb carnisseria del carrer de
Sant Gregori, núm. 16, d’Els Reguers, a petició de la seva titular.

11. Tenir per desistida la comunicació d’inici de l’activitat d’acadèmia de formació no
reglada al carrer del Comte Bañuelos, núm. 2 baixos, de Tortosa.

12. Autoritzar l’abocament de les aigües residuals de l'activitat de servei de missatgeria
al carrer dels Reguers (F), 23, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó, a nom
de GUILLERMO PELLISA, SLU.

13. Assabentar-se de la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  servei  de missatgeria  al
carrer dels Reguers (F), 23, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó, a nom de
GUILLERMO PELLISA, SLU.

14. Donar  de  baixa  la  llicència  municipal  d’accés  de  vehicles  (gual)  del  carrer  de
Castelló, núm. 28 (abans núm. 3), de Tortosa.

15. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) al carrer del Marques
de Comillas, núm. 18.

16. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) per accedir a la plaça
de Valls, núm. 2, de Tortosa.

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00916-0105-J.

18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2016-00917-8418-X.

19. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença i  conducció  d'un gos potencialment
perillós, anomenat “KIRA”.

20. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 6, pis 3r,
secció Sant Joan, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

21. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 7, pis 2n,
secció Sant Joan, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

22. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 8, pis 1r,
secció Sant Joan, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

23. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 10, pis 3r,
secció Sant Joan, del cementiri municipal de Sant Llàtzer. 

SERVEIS CENTRALS

24. Convocar els processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses
de  treball  de  personal  laboral,  per  a  la  cobertura  de  necessitats  de  personal  no
permanent, de les categories professionals de tècnic/a mitjà/na en treball social (A2), i
tècnic/a mitjà/na d’educació (A2), a l’Ajuntament de Tortosa, i aprovar les bases que els
han de regir. 

ESPAI PÚBLIC

25. Rectificar  l’errada a l’acord d’autorització  d’ocupació  del  lloc de venda núm. 8 del
Mercat Central.
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

26. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de desconstrucció dels immobles de propietat
municipal ubicats al c/ Costa Castell, 12 i 14, i c/ Sant Domènec, 5.   

ESPAI PÚBLIC

27. Acceptar la renúncia a l’adjudicació i formalització del contracte d’arrendament de la
casella exterior núm. 7 del Mercat Central. 

28. Adjudicar l’obra «Millora del paviment de la calçada de diferents carrers de la ciutat
incloses en l’àmbit del patrimoni municipal del sòl.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  20 de desembre de 2016

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde en funcions

Sr. Josep-Felip Monclús i Benet                   Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny   

3


	11. Tenir per desistida la comunicació d’inici de l’activitat d’acadèmia de formació no reglada al carrer del Comte Bañuelos, núm. 2 baixos, de Tortosa.
	12. Autoritzar l’abocament de les aigües residuals de l'activitat de servei de missatgeria al carrer dels Reguers (F), 23, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó, a nom de GUILLERMO PELLISA, SLU.
	13. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de servei de missatgeria al carrer dels Reguers (F), 23, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó, a nom de GUILLERMO PELLISA, SLU.
	14. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) del carrer de Castelló, núm. 28 (abans núm. 3), de Tortosa.
	15. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) al carrer del Marques de Comillas, núm. 18.
	16. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) per accedir a la plaça de Valls, núm. 2, de Tortosa.
	19. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós, anomenat “KIRA”.
	El secretari accidental
	Vist i plau
	l’alcalde en funcions
	Sr. Josep-Felip Monclús i Benet Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny


