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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
53/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-TRES D’OCTUBRE
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, 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 52/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 52/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Endesa  Distribución
Eléctrica, SLU, per estesa de línia subterrània de baixa tensió a l'Av.
Generalitat, (Bon Preu SA).

4. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Orange  España
Telecomunicaciones  Fijas,  SL,  per  desplegament  de  xarxa  de  fibra
òptica en diversos llocs de la ciutat.

5. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  la  Comunitat  de
Propietaris  Plaça  Alfons  XII,  núm.  4,  per  reforç  d'estructura  d'edifici
situat a la plaça Alfons XII, núm. 4.

6. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte
d’enderrocs i residus de la construcció per l’obra realitzada consistent
en obertura de rases per canalització elèctrica  a la ctra. Simpàtica,
núm. 139.

7. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya
SDG, SA, per canalització sobre vorera i  calçada i  escomesa sobre
vorera i calçada a l'Av. Generalitat, núm. 115.
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8. Aprovar la certificació núm. 12  del projecte de l’obra «Reforma del Pont
de l’Estat».

9. Aprovar la  certificació núm. 13  del projecte de l’obra «Reforma del Pont
de l’Estat».

10. Aprovar la  certificació núm. 14  del projecte de l’obra «Reforma del Pont
de l’Estat».

11.Aprovar definitivament el projecte d’estatuts i bases d’actuació del PA
ARN 1818/10p. 

SERVEIS A LES PERSONES

12.Aixecar  el  cessament i  donar  conformitat  al  reinici  de l’activitat  del
restaurant bar del carrer de Miguel de Cervantes, núm. 22-24, local 1,
de Tortosa.

13.Assabentar-se de la  transmissió  de l’activitat  del  restaurant  bar  del
carrer de Miguel de Cervantes, núm. 22-24, local 1, de Tortosa.

14.Autoritzar l’ocupació de 300 m2 del passeig central del parc municipal
Teodor Gonzàlez, a la part que dóna al carrer de Rosselló, per realitzar
una demostració eqüestre el dia 5 de novembre de 2017 de les 11:00
h fins les 18:00 h.

15.Autoritzar  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol
núm. 195, pis 2n, de la secció Sant Josep del cementiri municipal de
Sant Llàtzer.

16.Autoritzar  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol
núm. 401, pis 4t,  de la secció Santa Cinta, del cementiri municipal de
Sant Llàtzer.

17.Autoritzar  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol
núm. 182, pis 3r,  de la secció Sant Pere, del cementiri municipal de
Sant Llàtzer.

18.Assabentar-se de l’inici de l’activitat de comerç al detall d’articles de
bricolatge a l’av. de la Generalitat, núm. 195-199, de Tortosa, a nom
d’AKI BRICOLAJE ESPAÑA, SLU.

19.Assabentar-se  de la  comunicació  d’inici  de  l’activitat  de magatzem,
venda i distribució de begudes a l’engròs, a la carretera de Tortosa
l’Aldea,  km 6,  d’aquesta  ciutat,  a  nom de DISTRIBUCIONES ORTI
FANDOS, SL.

20.Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús
turístic  al  polígon 55,  parcel·la 59,  d'Els Ports  -  Tortosa,  a  nom de
Pous de la Neu, SL.
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21.Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús
turístic al polígon 29, parcel·la 22, de Campredó.

22.Assabentar-se de la comunicació d’un nucli zoològic de 4 cavalls a la
ctra. Tortosa l’Aldea, km. 9, de Campredó, formulada per KANARS,
SL.

23.Assabentar-se de la comunicació d’un nucli zoològic de 6 cabres, al
polígon 144, parcel·la 73, de Tortosa.

24.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2014-00673-3175-B.

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

26.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00694-7912-C.

27.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2015-00730-4678-Z.

28.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00994-1563-D.

29.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00995-5149-S.

30.Denegar la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS A LES PERSONES

31.Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert -i els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
corresponents- per a la realització del  Servei  de transport  adaptat i
assistit  al  municipi  de Tortosa mitjançant  flota  de vehicles (fins a 9
places) que inclogui vehicles adaptats PMR.

32.Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert -i els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
corresponents- per a la realització del  Servei  de transport  adaptat i
assistit  al  municipi  de Tortosa mitjançant vehicle autobus (mínim 53
places assegudes transformable en 5 PMR). 
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SERVEIS CENTRALS

33.Aprovar  l’expedient  de  contractació  i  els  plecs  de  clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques per a la realització
del  contracte  SERVEI  DE  MANTENIMENT  DELS  APARELLS
EXPENEDORS  DE  TIQUETS  DE  LA  ZONA  D’ESTACIONAMENT
REGULAT EN SUPERFÍCIE.

ESPAI PÚBLIC

34. Aprovar  l’expedient  de  contractació  del  servei  «Control  d’accessos  i
obertura i  tancament de portes a la  seu de l’Ajuntament  i  al  Mercat
Central Tortosa, així com en altres edificis o instal·lacions municipals per
necessitats del servei».

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  24 d’octubre de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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