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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
33/2017

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

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Jesús Viña i Ariño, Anna
Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, i Marià Martínez i Hierro. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 30/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 31/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 32/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 30/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 31/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 32/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Endesa  Distribución
Eléctrica, SLU, per instal.lació d'un equip telecomandat sobre cel·les
existents i sense modificació al centre de transformació CT65318 en la
línia 25kv “Ravallet” al carrer Ferran Arasa.

4. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  reforma  interior
d'habitatge situat al carrer La Galera, núm. 5, baixos, de Tortosa.

5. Aprovar la memòria valorada de pavimentació de les voreres i gual de
pas de vianants a l’Av. Generalitat.

6. Aprovar  inicialment  el  projecte d’obra “Construcció  carril  bici  entre el
camí del Mig i la zona d’estacionament de caravanes”. 
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SERVEIS A LES PERSONES

7. Autoritzar  a  l'empresa  JUAN  JOSÉ  VERGÉS,  SA,  per  a
l'emmagatzematge de residus perillosos a la parcel·la 31 del carrer D,
del Polígon Industrial  Baix Ebre de Campredo – Tortosa, durant un
període superior als sis mesos.

8. Assabentar-se  de  la  transmissió  de  la  titularitat  del  bar  del  carrer
d’Adrià  d’Utrech,  núm.  7,  de  Tortosa,  i  donar  conformitat  al  control
periòdic de l’establiment.

9. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del bar del passeig de
l’Ebre, núm. 34, d’aquesta ciutat, a nom de BULEBAR, SCP.

10.Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del restaurant bar del
carrer de Verges Paulí, núm. 29, de Tortosa.

19.Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del restaurant bar
de l’av. de Catalunya, núm. 27, de Tortosa.

20.Assabentar-se de la modificació no substancial de l’activitat ramadera
d’engreix de pollastres i de galls d’indi, marca oficial 843AE, ubicada al
polígon 62, parcel·la 162, de la partida de Sant Bernabé, de Jesús.

21.Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat de venda
de fruita i verdura al carrer de Molins d'en Comte, núm. 38, de Jesús.

22. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda al detall
de llaminadures al carrer d’Ulldecona, núm. 27, bxs, de Tortosa.

11.Transmetre  la  llicència  municipal  de  l’ocupació  d’11,52  m2 de  la
calçada del carrer d’Adrià d’Utrech, núm. 7, de Tortosa, de la terrassa
del “Bar Temple”.

12.Autoritzar la transmissió de la llicència municipal d'ocupació de 8,88
m2, de la vorera de la via pública a l'avinguda de Catalunya, 27, de
Tortosa.

13.Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’estació base de
telefonia mòbil al C/ Ecija, núm. 5, de Campredó, a nom d’ORANGE
ESPAGNE, SAU.

14.Determinar el compliment de les condicions de prevenció i seguretat
en matèria  d’incendis  d’una ampliació  de  l’activitat  del  supermercat
situat entre el carrer de Ramon Berenguer IV, núm. 10, la pl. d’Alfons
XII, núm. 6, i el carrer dels Genovesos, núm. 15 de Tortosa, a nom de
FRAGADIS. SL.
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

19. Adjudicar el contracte “Serveis de formació a càrrec de professionals
autònoms que inclouen la preparació, impartició, avaluació i seguiment
de  les  accions  formatives  que  ha  de  desenvolupar  el  Centre  de
Formació Ocupacional de l’Ajuntament de Tortosa segons la resolució
de  convocatòria  del  FOAP  2016,  d’acord  amb  la  Resolució
TSF/2392/2016, de 25 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per
a  l’any  2016  de  les  subvencions  per  a  la  realització  d’accions  de
formació  d’oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades  prioritàriament  a
persones  treballadores  desocupades  que  promou  el  Servei  Públic
d’Ocupació de Catalunya (Expedient: 2017-PRO-C0205-000001). 

20. Adjudicar el contracte de serveis auxiliars i complementaris de la Festa
del Renaixement. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  27 de juny de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa en funcions

Sra. Maria Jesús Viña i Ariño         Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny
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