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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

14/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-SET 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 13/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 13/2017.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

3. Aprovar la contractació de l’explotació del servei de Barra Tortosina a la XXII edició
de la Festa del Renaixement.

SERVEIS AL TERRITORI

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a
obertura de rasa d'un metre sobre vorera i calçada per anul·lació de vàlvula de recinte
confinat al Camí de la Misa.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a
obertura de rasa de 15,5 metres sobre calçada i zona rural per a substitució de vàlvula
al carrer A del polígon industrial Baix Ebre.

6. Concedir llicència de divisió horitzontal demanada per Càritas Diocesana de Tortosa de
l'edifici situat al c/ de la Mercè, núm. 2, de Tortosa.

7. Concedir  llicència  d'obra major  per  construcció  d'habitatge unifamiliar  aïllat  al  camí
Ponent Romana, núm. 9, de Jesús.

8. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per
estesa de 15 m de línia aèria al polígon 129, parcel·la 36, de Tortosa.

9. Tornar la garantia definitiva del contracte de serveis “Direcció, control i seguiment
arqueològic de les excavacions a realitzar al terreny situat entre els números 9 i 21
del carrer Croera”. 
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SERVEIS A LES PERSONES

10. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de compra venda de mòbils,
reparació de petits aparells, fotocòpies i enviament de diners, al carrer de Sant Blai,
núm. 23, de Tortosa.

11. Donar de baixa l'activitat de gabinet psicològic ubicat a la Rambla Pompeu Fabra,
núm. 46, 3r, 3a, de Tortosa. 

12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2006-00180-6477-R.

13. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2013-00566-0748-D.

14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00657-8551-M.

15. Donar de baixa la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2014-00669-1288-S.

16. Renovar la concessió de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00881-0233-B.

17. Renovar  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,  modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2016-00883-5295-C.

18. Denegar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00937-5208-C.

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00938-7832-V.

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00939-0346-Z. 

22. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai,  el proper 23 d'abril,
Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2, a petició de Plataforma
Afectats per la Hipoteca Terres de l'Ebre. 

23. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, i/o zona de vianants de
carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una
parada de 9 m2,  a petició de l'Associació Poco Poco.

24. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai cantonada carrer dels
Banys, i/o zona de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant
Jordi,  per tal  d'instal·lar  una parada de 6 m2,  a petició de  l'Associació Catalana
d'Esperanto.

25. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Miguel de Cervantes, núm. 1, de
Tortosa, i/o zona de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril,  Diada de
Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2 per vendre llibres infantils. 

26. Autoritzar l’ocupació de la via pública al c/Mercaders cantonada c/Sant Blai, i/o zona
de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal
d'instal·lar una parada de 10 m2, a petició de Partit Democràtic Europeu Català. 

27. Autoritzar l’ocupació de la via pública al c/de Miguel de Cervantes cantonada c/Sant
Blai, i/o zona de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant
Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2.

28. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, i/o zona de vianants de
carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una
parada de 6 m2, a petició del partit polític Ciutadans.
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29. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai  cantonada carrer de

Napron, i/o zona de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant
Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2. 

30. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Miguel de Cervantes cantonada
carrer de Sant Blai, i/o zona de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril,
Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 10 m2, a petició de l'Associació
Nacional Catalana de Tortosa. 

31. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel i/o zona de vianants de
carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una
parada de 9 m2, a petició de LGTEbre.

32. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, núm. 38-40, de Tortosa,
el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 16 m2 . 

33. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel i/o zona de vianants de
carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una
parada de 8 m2, a petició de Candidatura Unitat Popular. 

34. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça d'Agustí Querol i/o zona de vianants
de carrers adjacents, els dies 22 i 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar
una parada de 12 m2, a petició de  Llibreria Viladrich, SL.

35. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Cristòfol Despuig cantonada c/De
Ramon Berenguer IV, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una
parada de 24 m2, a petició de  Llibreria Viladrich, SL.

36. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel de Tortosa i/o zona de
vianants  de  carrers  adjacents,  el  proper  23  d'abril,  Diada  de  Sant  Jordi,  per  tal
d'instal·lar una parada de 10 m2,  per vendre llibres de segona mà,  a petició de
Progat Tortosa.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

ESPAI PÚBLIC

37. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda núm. 221-
226 del mercat de venda no sedentària de la fira dels dilluns. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  28 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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