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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
11/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA SIS DE MARÇ 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, Marià Martínez i Hierro, i Dolors
Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària 9/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 9/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per  l’obra realitzada consistent  en la construcció  d'habitatge unifamiliar
aïllat al camí de la Cova, núm. 6.

4. 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 al c/ Daniel Mangrané, núm. 11.

5. Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de
febrer de 2017 d’atorgament de la  llicència de parcel.lació de la finca situada al c/
Joaquim Gauxachs – c/ Bonavista, 221 (també c/ Escardó Valls, núm. 35).

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Elèctrica SLU, SA,
per estesa de 17 m de línia aèria de baixa tensió al polígon 147, parcel.la 35.

7. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per  Cantaires de l'Ebre per l’obra realitzada consistent en  construcció de
rampa a la Plaça Mossèn Sol, núm. 10.

8. Acceptar la cessió obligatòria i gratuïta de 167,00 m2 de terreny afectat pel sistema viari
al camí Ponent Romana, núm. 9, de Jesús.

9. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per l’obra realitzada consistent en enderroc d'edifici existent i construcció
d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Balaguer, núm. 10-12.

10. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Telefónica  de  España,  SAU,  per
substituir dos riostres al c/ Amposta i instal.lar una nova riostra a la carretera València. 
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SERVEIS A LES PERSONES

11. Donar per complimentat el tràmit de comunicació de l'activitat de fabricació, venda i
instal.lacions  de  productes  per  a  sistema  de  climatització,  ubicada  al  carrer  E,
parcel.la  151 del  polígon  industrial  Baix  Ebre,  de Campredó,  així  com canviar  a
Annex III i autoritzar abocament, a favor de CONDUCTAIR SYSTEMS, SL, i VENTO
VENTILACIONES, SL.

12. Autoritzar l'ús del pavelló firal de Remolins de les 00:00 h fins les 06:00h del dia 9
d'abril  de 2017 a HAPPY STAR, SL amb motiu  de l'organització  del  “TORTOSA
SPRING FESTIVAL 3.0”.

13. Desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat  contra  l'acord  de  transmissió  de  la
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 119, pis 2n, de la secció Sant Mateu del
cementeri municipal de Sant Llàtzer.

14. Desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat  contra  l'acord  de  transmissió  de  la
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 256, pis 1r, de la secció "C" del cementeri
Municipal de Sant Llàtzer.

15. Desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat  contra  l'acord  de  transmissió  de  la
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 120, pis 1r, de la secció Sant Mateu, del
cementeri municipal de Sant Llàtzer.

16. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de botiga de dietètica i nutrició,
al c/Sant Blai, núm. 14, de Tortosa.

17. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2007-00204-2776-P.

18. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2014-00704-5801-Q.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00926-1737-G.

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00927-6759-R.

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00928-9226-L.

22. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00929-0225-P.

23. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00930-0424-M.

24. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00935-7006-B.

25. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00936-9449-Z.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

26. Substituir simultàniament l’aval presentat en data 31 de març de 2016 per la UTE
Pont de l’Estat en concepte de garantia definitiva en l’adjudicació del contracte de
l’obra «Reforma del pont de l’Estat».   

2



Secretaria

 

SERVEIS A LES PERSONES

27. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la Ruta Europea del Modernisme. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  7 de març 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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