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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

16/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA TRES D’ABRIL 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 14/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 14/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a
obertura de rasa d'un metre sobre vorera i calçada al carrer Major de Sant Jaume,
núm. 8.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Colores Cerámicos de Tortosa, SA, per
construcció de nova sala de calderes adjacent a la nau CF2 a la parcel.la 154 del
Polígon Industrial Baix Ebre.

5. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Xarxa  Oberta  de  Catalunya  per
canalització  de  fibra  òptica  al  carrer  Mare  de Déu de la  Providència,  núm. 6,  de
Tortosa, per la connexió de l'Escola Oficial d'Idiomes a la xarxa de fibra òptica de la
Generalitat de Catalunya. 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Aprovar la programació estable d’exposicions temporals del Museu de Tortosa per
l’any 2017.

7. Aprovar el calendari d’actuacions de la Banda Municipal de Música de Tortosa, per
l’any 2017. 

8. Acceptar  la  renúncia  de  l’activitat  del  bar  amb la  instal·lació  d’una  màquina  per
elaborar xurros, del carrer de Sant Pere, núm. 6, de Tortosa.

9. Assabentar-se  de la  transmissió  de la  titularitat  del  restaurant  bar  de l’Av.  de  la
Generalitat,  núm.  77,  de  Tortosa,  a  nom  dels  components  de  CASANOVA
MIRALLES, SCP.

1



Secretaria

 
10. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai i a la plaça de l'Angel, de

Tortosa, els dies 26, 27 i 28 d'abril de 2017, en l’horari comprès de les 10:00 h a les
14:00 h i de les 16:30 h a les 20:30 h, amb motiu d’una campanya de captació de
socis a nom de l'ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA TORTOSA.

11. 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 de l'Associació la Segona Volta.

12. 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.

13. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Miguel de Cervantes 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 d'Esquerra Republicana de Tortosa.

14. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 189, pis 4t,
secció Sant Marc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

15. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2006-00176-2160-Q.

16. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00656-5212-T.

17. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00843-4340-Q.

18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00941-7587-S.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00942-1032-F.

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00943-3387-L.

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00944-9857-X.

22. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00946-6606-A.

23. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00947-5367-T.

24. Autoritzar l’ocupació temporal de 14,64 m2 de l’av. de Felip Pedrell, d’aquesta ciutat,
del 9 al 24 de juny de 2017, amb una caseta de venda de productes de pirotècnia.

25. Acceptar la renúncia de la llicència municipal d’ocupació de la via pública amb la
instal·lació d'una terrassa de 8,20  m2,  del carrer de Sant Pere, núm. 6, davant la
façana del bar.

26. Autoritzar la transmissió de la llicència municipal d'ocupació de 83,38 m2, entre l’av.
de la Generalitat,  núm.77, i  l’accés al parc municipal  Teodor Gonzàlez d’aquesta
ciutat, de L’AVINGUDA, CB, a favor de CASANOVA MIRALLES, SCP.

ESPAI PÚBLIC

27. Acceptar la renúncia formulada per l’arrendatària de la botiga núm. 12 del  mercat
municipal, que posa fi al contracte d’arrendament.
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS A LES PERSONES

28. Adjudicar el contracte per al servei «Gestió de les activitats de 2017 del Programa 6-
16, el Pla Educatiu d’Entorn i les activitats de lleure i menjadors infantils en períodes
de vacances».

ESPAI PÚBLIC

29. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda núm. 31-
33 del mercat de venda no sedentària de la fira dels dissabtes.

30. Aprovar  l’expedient  de  contractació  mitjançant  procediment  obert  -i  dels  plecs  de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques corresponents- per a la
realització del subministrament, en la modalitat d’arrendament sense opció de compra,
(rènting) de vehicles destinats al cos de la Policia Local. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  4 d’abril 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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