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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

31/2017

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA VINT DE JUNY DE DOS
MIL DISSET.

Senyors assistents:

Alcalde en funcions:  Josep-Felip Monclús i Benet
Tts. d’alcalde: 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

SERVEIS AL TERRITORI

1. Aprovar la certificació núm. 10 del projecte de l’obra “Reforma del Pont de
l’Estat”.

2. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica,
SLU, per estesa de línia aèria de baixa tensió al carrer Escardó Valls, núm. 13,
de Campredó.

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica,
SLU, per instal.lació d’interruptor-seccionador de línia aèria de mitja tensió al
carrer D del Polígon Industrial Baix Ebre a Campredó.

4. Concedir  llicència  d'obra  major  per  construcció  de  magatzem  agrícola  al
polígon 66, parcel.la 157, de Bítem.

5. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Montfruits  Export,  SL,  per
ampliació de planta frutícola al polígon 43, parcel·les 31 i 44. de Vinallop.

6. Ratificar el document administratiu signat en data 14 de març de 2017 per la
cessió anticipada de part  dels terrenys de la finca núm. 4592 afectada per
l’obra  de  construcció  d’un  carril  bici  entre  el  camí  del  Mig  i  la  zona
d’estacionament de caravanes.

7. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i
residus de la construcció per l’obra realitzada consistent en elevació d'edifici
existent per habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Berna, núm. 5-7, d’Els
Reguers.

8. Aprovar inicialment  el  projecte d’obra d’enderroc i  reconstrucció del pavelló
núm. 9 per a casa de les 3 Cultures. Antic Balneari del Porcar.

9. Aprovar inicialment el projecte d’obra d’enderroc i urbanització del pati interior,
antic Balneari del Porcar. 
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SERVEIS A LES PERSONES

10. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat del comerç d’articles de
segona mà al carrer de la Sènia, núm. 5, bxs, de Tortosa.

19. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic
al carrer de Croera, núm. 3,  4t pis, de Tortosa.

20. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic
al polígon 100, parcel·la 2, d’Els Reguers.

21. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic
al polígon 16, parcel·la 15, del Coll de l’Alba.

11. Concedir llicència municipal d’ocupació de la via pública amb la instal·lació
d'una terrassa de 8,21 m2, a l’av. de la Generalitat, núm. 89, davant la façana
del bar “Roseta”.

22. Donar per complimentats els condicionants de l’acord d’aquesta Junta de 20
de  març  de  2017  pel  qual  s’assabentava  de  l’activitat  del  Conservatori  i
Escola de Música del  carrer  de la Rosa,  núms. 6-8 (  Palau Oriol  i  Palau
Despuig), de Tortosa, a nom de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

23. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d’estació  base  de
telefonia  mòbil  al  polígon  67,  parcel·la  50,  de  Bítem,  a  nom d’ORANGE
ESPAGNE, SAU.

12. Esmenar  el  nom del  nou  titular  de  la  llicència  municipal  de  l’activitat  de
fabricació de productes farmacèutics al  Polígon Industrial  Baix Ebre, naus
301-304, de Tortosa, ALFASIGMA ESPAÑA, SL.

13. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d’oficina  a  l’av.  de
Barcelona,  núm.  52,  de  Tortosa,  a  nom  de  la  FUNDACIÓ  PRIVADA
TUTELAR TERRES DE L’EBRE.

14. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i
de caràcter temporal del nínxol núm. 105, pis 4t, de la secció Sant Agustí, del
cementiri municipal de Sant Llàtzer.

15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2006-00190-3963-F.

16. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2014-00661-4125-P. 

17. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2014-00673-3175-B. 

18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00969-8172-N.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00970-4839-H.

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2017-00971-6836-J.

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2017-00972-6812-L.
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22. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d’oficina

d’assessorament  d’empreses  al  carrer  de  Benifallet,  núm.  11,  bxs,  de
Tortosa, a nom de ASSESSORAMENT I GESTIONS MONFORT ESTEBAN,
SL.

23. Assabentar-se de la venda temporal d’articles pirotècnics amb una caseta
situada  a  la  via  pública  de  la  pl.  del  Bimil·lenari,  de  Tortosa,  a  nom
d’ARMERIA DESCARREGA, SL.

24. Assabentar-se  de  la  venda  temporal  d’articles  pirotècnics  amb una  caseta
situada a la via pública de l’av. de Felip Pedrell de Tortosa.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  21 de juny 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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