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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

1/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA QUATRE DE GENER DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Meritxell  Roigé i Pedrola, Anna Algueró i Caballé, Emili  Lehmann i Molés, Dolors 
Queralt i Moreso, Joaquim del Pino i Homedes, i Alfredo Ferré i Fandos.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 56/2015.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 57/2015.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 56/2015.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 57/2015.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Tenir per formulada la renúncia de l'activitat de la perruqueria situada al c/Llarg de Sant 
Vicent núm. 11 de Tortosa.

4. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular no conductor, amb núm. 43500-2005-00152-0326-V.

5. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular conductor, amb núm. 43500-2013-00571-9446-F.

6. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2015-00801-2286-Y.

7. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2015-00810-0912-S.

8. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2015-00812--5763-H.

9. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i  de caràcter 
temporal del nínxol núm.45  pis 4t., de la secció Santa Rosa del cementiri municipal de Sant  
Llàtzer. 

ESPAI PÚBLIC

10. Extingir la concessió dels llocs de venda núm. 46 i 47 del Mercat Central.
11. Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 10-15 de la fira dels dilluns i 21-26 de la  

fira dels dissabtes.
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12. Adjudicar la llicència d'ocupació dels llocs de venda 317-319 de la fira dels dilluns.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 8 de gener de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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