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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

3/2017

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

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, i Dolors Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària 2/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 2/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada per  la  Fundació  Privada Mercè Pla  per
reforma d'escola taller amb serveis annexos, situada a la ctra. Tortosa-l'Aldea, km. 7.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Faiges Holding, SL, per enderroc de
conjunt d'edificacions al Parc Nivera, 2023-5d.

5. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Gesdip,  SAU,  per  construcció
d’establiment comercial en règim d'autoservei a l'AV. Generalitat, illa 1, parcel.la E5, de
Tortosa, dins del PP Temple Sud.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Rústicas Faiges, SL, per construcció
d'una bassa d'emmagatzematge de purins al polígon 45, parcel.la 31, del Camí Vell de
la Galera.

7. Concedir llicència de divisió horitzontal demanada per Subirats Berenguer Immobiliària,
SL, del local comercial situat als carrers Cristòfol Colom, Av. Marcel.lí Domingo i Juan
Sebastián Elcano. 

SERVEIS A LES PERSONES

8. Donar per complimentat l’apartat B) dels condicionants fixats en l’acord d’aquesta
Junta de 4 d’abril de 2016, de renovació de l’autorització, d’abocament de les aigües
residuals que genera l'activitat de fabricació de cremalleres que YKK ESPAÑA, SA,
desenvolupa a l’av. del Japó, s/n, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó, i
atorgar  una  exempció  temporal,  de  sis  mesos,  pel  que  fa  a  l’abocament  del
paràmetre de detergents totals.

9. Autoritzar  l’exempció  temporal  fins  al  30  de  juny  de  2017,  del  compliment  dels
paràmetres de matèries en suspensió (MES), clorurs (Cl)  i  cabal de l’autorització
d’abocament de les aigües residuals que genera l'activitat de fabricació de colorants i
esmalts que COLORES CERAMICOS DE TORTOSA, SA, desenvolupa a la parcel·la
150 i 153 a 160 del Polígon Industrial Baix Ebre de Tortosa.
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10. Concedir llicència ambiental municipal de l’activitat de base logística d’ambulàncies

amb un dipòsit de gasoil i rentador de vehicles al carrer D, parcel·la 22 B, del Polígon
Industrial Baix Ebre de Campredo, a nom d’IVEMON AMBULANCIAS EGARA, SL.

11. Donar conformitat al control específic de l’activitat de l’estació de servei situada a la
pl. de la Corona d’Aragó, núm. 1, d’aquesta ciutat, a nom d’ESTACIÓ DE SERVEI
QUATRE CAMINS SA.

12. Assabentar-se de l’inici de l’activitat de manipulació de productes hortofrutícoles a la
nau  situada  a  les  parcel·les  31-44,  del  polígon  43,  de  Vinallop,  a  nom  de
MONTFRUITS EXPORT, SL.

13. Assabentar-se del funcionament de l’activitat  de farmaciola a la plaça de Mossèn
Tomàs  Cardona,  núm.  3,  de  Campredo,  a  nom  de  FERNANDO  BARRERA  Y
VICENT SORLI, CB. 

14. Assabentar-se de la comunicació d’inici de la modificació no substancial de l’activitat
de locutori i supermercat del carrer Santa Maria Rosa Molas, núm. 15 baixos, de
Tortosa, consistent en la venda de mòbils i agència de viatges.

15. Donar  de  baixa  la  llicència  municipal  d’accés  de  vehicles  (gual)  del  carrer  de
Camarles, núm. 14, de Tortosa.

16. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2013-00638-5250-B.

17. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu  i  de
caràcter temporal del nínxol núm. 26, pis 3r, de la secció Sant Joaquim, del cementiri
municipal de Sant Llàtzer.

18. Assabentar-se de la comunicació d’un nucli zoològic d’un poni a les parcel·les 88 i
89 del polígon 66 de Bítem, d’aquest terme municipal.

19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2007-00199-8415-F.

20. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2015-00729-1308-E.

21. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00849-6087-C.

SERVEIS CENTRALS

22. Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada, a temps parcial, per
part  d’un  professor  de música de  l’Escola  Municipal  de  Música  de Tortosa «Joan
Lamote de Grignon». 

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

23. Acordar la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva constituïda en el seu dia per
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, SL, corresponent al lot núm. 1 “Mirall interactiu i
mur  multitàctil  i  multitoc”  del  contracte  “subministrament,  instal·lació  i  muntatge
d’equipament informàtic,  interactiu i  audiovisual per a la sala d’atenció al públic de
l’oficina de turisme situada al vestíbul del museu de Tortosa”.
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ESPAI PÚBLIC

24. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa al contracte derivat 2015.05 D1 de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel  Desenvolupament  Local  a  l’empresa
Endesa Energia, SAU, (exp. 2015.05).  

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  17 de gener de 2017 

                 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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