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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

25/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-DOS DE MAIG DE DOS MIL DISSET.

Senyors assistents:

Alcalde en funcions:  Josep-Felip Monclús i Benet
Tts. d’alcalde: 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 l’acta corresponent a la sessió ordinària 24/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 24/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de
la  construcció   per  Hermandad  de  Sacerdotes  Operarios  Diocesanos  per  l’obra
realitzada consistent en adequació de la cripta de l'església de la Reparació  com a
sala polivalent al carrer del Vall, núm. 5.

4. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de
la  construcció   per  Hermandad  de  Sacerdotes  Operarios  Diocesanos  per  l’obra
realitzada consistent en rehabilitació i distribució interior d'edifici entre mitgeres al
carrer del Vall, núm. 3.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a
obertura de rasa de 4 m. sobre vorera i calçada per anul·lació de recinte confinat al
camí Amposta a Tortosa, davant de la industria Celulosa de Levante.

6. Ratificar  el  document  administratiu  signat  en  data  16  de  març  de  2017  entre
l’Ajuntament de Tortosa, i Anida Operaciones Singulares, SL, per la cessió anticipada
de part dels terrenys de la finca de la seva propietat núm. 36/d afectada per l’obra
millora del drenatge al pas inferior de l’antic ferrocarril, carretera C-12, pk. 18+150.

SERVEIS A LES PERSONES

7. Aprovar la programació d’activitats de cultura popular i tradicional de 2017, on surten
els  gegants  i  el  bestiari  de  la  ciutat,  amb  la  participació  de  l’Associació  Colla
Gegantera i Cort de Bèsties de la ciutat de Tortosa.

8. Assabentar-se del canvi de denominació social de l’empresa BAMA-GEVE, SLU, per
ALFASIGMA ESPAÑA, SL, titular de la llicència municipal de l’activitat de fabricació
de productes farmacèutics al Polígon Industrial Baix Ebre, naus 301-304, de Tortosa.
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9. Determinar  el  compliment  de les condicions de prevenció  i  seguretat  en matèria

d’incendis d’un establiment per a l’elaboració artesanal i venda de licors al carrer de
Castelló, núm. 14, de Tortosa, a nom de BODEGAS Y DESTILERIAS LEHMANN,
SA.

10. Determinar  el  compliment  de les condicions de prevenció  i  seguretat  en matèria
d’incendis d’un establiment d’ús comercial en règim d’autoservei amb aparcament a
l’av. de la Generalitat, Illa 1, parcel·la E5 del PP Temple Sud, a nom de GESDIP,
SAU.

19. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de consulta dietètica al carrer de
Teodor Gonzàlez,  núm. 4,  de Tortosa,  a nom de SASTRE UBALDE MONLLAO,
SCP.

20.Assabentar-se  de  la  transmissió  de  la  titularitat  de  l'activitat  de  bugaderia
d’autoservei al passeig de Joan Moreira, núm. 8, bxs, 1, de Tortosa.

21.Determinar  el  compliment  de les condicions de prevenció  i  seguretat  en matèria
d’incendis de la modificació substancial del restaurant bar L’ARDIACA a la ctra. de
l’Aldea a Tortosa, núm. 85, de Tortosa, a nom de RESTAURANT L’ARDIACA, SL.

11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2004-00092-0251P.

12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00665-7276-J.

13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00962-9729-X.

14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00963-2156-J.

22. Autoritzar l’ocupació de 24 m2 a la plaça de Barcelona, el dia 29 de juny de 2017, de
les 10:00 h a les 20:00 h, al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona per dur a terme
una activitat educativa sobre la protecció solar adreçada a la població.

23. Autoritzar  la  instal·lació  de 20 banderoles  als  fanals  de  l’av.  de la  Generalitat  a
FILMSNÒMADES GS, SL, amb motiu de l’organització del festival Terres Catalunya
Eco&Tourism que tindrà lloc del 31 de maig al 3 de juny a l’Auditori municipal.

15. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 47, pis 2n,
de la secció Sant Lluc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

16. Autoritzar la transmissió de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm. 139, pis
2n, de la secció Sant Mateu, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

17. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu  i  de
caràcter temporal del nínxol núm. 12, pis 1r, de la secció "B", del cementiri municipal
de Sant Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

23. Adjudicar una autorització privativa per a l’ocupació de la via pública amb destí a la
realització d’un mercat d’època durant la XXII Festa del Renaixement. 

24. Adjudicar el contracte «Serveis de barra tortosina durant la Festa del Renaixement».
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SERVEIS AL TERRITORI

25. Adjudicar el contracte de serveis per la direcció executiva i coordinació de seguretat i
salut de l’obra «Construcció complex esportiu piscines» i modificació de la plurianualitat
de la despesa de la direcció executiva.  

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  23 de maig 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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