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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
38/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA DISSET DE JULIOL 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,  Emili  Lehmann  i  Molés,  Marià  Martínez  i  Hierro,  i  Dolors  Queralt  i
Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 36/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 37/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 36/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 37/2017.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

3. Aprovar la programació diària de la XXII edició de la Festa del Renaixement

4. Aprovar l’expedient de contractació relatiu a l’arrendament d’un immoble destinat a
magatzem de Festes

SERVEIS AL TERRITORI

5. Aprovar la certificació núm. 11 del projecte de l’obra “reforma del pont de l’Estat”

6.  Aprovar  la  llicència  d'obra  major  demanada  per  Arenal  Trading  SL  per  desenrunar
habitatge i canviar la coberta al polígon 24, parcel·la 1 del Coll de l'Alba.

7. Aprovar la llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica SLU per
instal·lació d'equip telecomandat sobre celes existents a la Travessia Santa Teresa.

8. Aprovar la llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica SLU per
estesa  de  línia  subterrània  de  baixa  tensió  per  desplaçament  elèctric  a  l'Avinguda
Generalitat, Pla Parcial Temple Sud.
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9. Devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la construcció
dipositada  per  l’obra  realitzada  consistent  en  enderroc  paret  i  magatzem  existent  i
construcció habitatge unifamiliar al c/ Alacant núm. 9.

10. Aprovar inicialment la divisió poligonal del Subsector 1 del Pla de Millora Parc Nivera II.

SERVEIS A LES PERSONES

11. Proposta  d'acord per assabentar-se de la transmissió del restaurant bar anomenat
“L’Ardiaca” a la ctra. de l’Aldea a Tortosa núm. 85 de Tortosa, a nom de RESTAURANT
ARDIACA SL.

12. Assabentar-se de la comunicació d'inici de la modificació no substancial de l'activitat
de supermercat i aparcament a la ctra. C-42, sector "Portal de la Ciutat Nord" parcel·les
13-16-17 de Tortosa a nom de MERCADONA SA, consistent en la redistribució dels espais
interiors.

13. Assabentar-se de la modificació no substancial de l’activitat ramadera d’engreix de
pollastres i de galls d’indi, marca oficial 843FO, ubicada al camí de Santa Caterina (La
Petja), polígon 144 parcel·la 74 d’aquest Terme municipal

14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2012-00545-8757D

15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2014-00680-5271-L 

16. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00686-7684-F 

17. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2014-00687-7177-N 

18. Concedir la llicència municipal d’ocupació de 8,10 m2 de la via pública, per instal·lar
una tarima a la  calçada amb taules i  cadires,  durant  tot  l'any,  al  carrer  de Ginestar,
d'aquesta ciutat, davant la façana  del bar “Lo Cau"  

ESPAI PÚBLIC

19. Canvi de titularitat del lloc de venda núm. 97 del Mercat Central 

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI 

20.- Aprovar una tercera modificació del contracte de l’obra «Reforma del pont de l‘Estat»
i aprovació de la despesa corresponent.
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21.- Aprovar la llicència d'obra major presentada per Fresenius Medical Care España SAU
per ampliació d'edifici existent destinat a la nova unitat nefrològica de l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  18 de juliol de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’Alcalde 

Sr. Ferran Bel i Accensi             Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny
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