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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
44/2017

EXTRACTE  DELS  ACORDS ADOPTATS  PER LA  JUNTA  DE  GOVERN LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-U D’AGOST 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 42/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 43/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 42/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 43/2017.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

3 Aprovar la convocatòria de tècnic/a prospector a mitja jornada amb una durada de 4
mesos  per  al  programa  integral  amb  motiu  de  la  subvenció  regulada  per  l’ORDRE
TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el servei
públic d’ocupació de Catalunya

4. Aprovar la celebració del XXXIV Edició del correfoc de les Terres de l’Ebre

5. Aprovar la programació diària de les Festes de la Cinta 2017

SERVEIS AL TERRITORI

6. Acceptar la cessió obligatòria i gratuïta de 217,00 m2 de terreny afectat pel sistema
viari a la Crta. Simpàtica, 26.

7. Aprovar la llicència d’obra major per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a la Crta.
Simpàtica, 26.
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8.  Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  provisional  dipositada  en  el  procediment  de
concessió demanial per a ús privatiu de 53 m2 de la Plaça dels Banys per la instal·lació
d’una estructura fixa-terrassa per activitat de restauració.

SERVEIS A LES PERSONES

9.  Assabentar-se  de  la  comunicació  de  la  modificació  de  l’activitat  de  bar  a  la  de
restaurant bar situat al carrer de Montcada núm. 21 de Tortosa.

10. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil
a l'av. de la Generalitat núm. 110 de Tortosa,  a nom d’ORANGE ESPAGNE SAU.

11. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda al detall d'articles de
roba i complements al carrer Joan Sebastia Elcano, núm. 15, bxs., de Tortosa a nom
d'Outlet Factory Tortosa, SL

12.  Assabentar-se de la  comunicació  d'inici  de l’activitat  de comerç d’accessoris  per
telèfons mòbils i basar al carrer Nou del Vall núm. 3 de Tortosa 

13.  Donar  de  baixa  la  llicència  municipal  d’accés  de  vehicles  (gual)  del  carrer  de
Camarles núm. 3, local 13.

14. Concedir l'ampliació horària a 24 hores del gual del carrer de Pobla de Massaluca
núm. 4 de Tortosa.

18. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2007-00203-9626-E

15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2016-00825-2873-J 

16. Proposta d’acord per a la concessió de la targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat, modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00976-9401-V 

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00979-9552-G 

18.  Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  amb  núm.
43500-2017-00984-7043-S  

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00978-5402-W 

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00983-0682-S 

21. Assabentar-se de la transmissió de l’activitat d’oficina administrativa d’operador de
transports situada al passeig de Ribera núm. 15 d’aquesta Ciutat a nom de LOGISEBRE
SL.
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22. Autoritzar l’abocament de les aigües residuals de l'activitat del molí d’oli d’oliva de
l’av. de la Pedra Alta núm. 24 dels Reguers.

23. Autoritzar l’Associació de Veïns Pintor Casanova de Remolins per a la realització
d’un Correfoc el dia 27 d’agost de 2017.

24.  Acceptar  la  renúncia  a  la  llicència  municipal  d'ocupació  de  la  via  pública  de  la
terrassa del carrer de la Rosa  núm. 13 i 14.

25.  Assabentar-se de la transmissió de la titularitat  de la llicència municipal  del  gual
permanent (24 hores) del carrer de Ronda dels Docs núm. 22 d’aquesta Ciutat.

26. Transmetre la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 38 pis 2n, de la Secció Sant
Tomàs del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

27. Concedir la llicencia ambiental municipal de la indústria de matèria primera vegetal
d'una capacitat de producció de productes acabats fins a 300 t/d i  superior a 5 t/d a
ubicar  a  la  ctra.  Nova  Estació  de  Ferreries  s/n  de  Tortosa,  a  nom  de  PIENSOS
PROCASA, SA

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  23 d’agost de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’Alcalde 

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