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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

2/2016

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

Senyors assistents:

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

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 1/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 1/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per a la construcció d'un magatzem en planta baixa i 
canvi de coberta al c/ Sínia, núm. 1, de Jesús.

4. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la 
construcció per l’obra realitzada consistent en canvi de coberta existent al camí de Blanquet, 
núm. 19.

SERVEIS A LES PERSONES

5. Tenir per formulada la renuncia de l'activitat de perruqueria i barberia del carrer de Napron, 
núm. 5,  bxs., de Tortosa.

6. Donar de baixa el gual situat al carrer Llarg de Sant Vicent, núm. 71, de Tortosa, a nom de  
MUNTATGES LLANGOSTERA, SL.

7. Tenir per transmesa la titularitat de la llicència municipal de dos guals permanents d’accés 
de vehicles, d’entrada i sortida, al parquing del carrer de Lamote de Grignon del supermercat  
situat entre aquest carrer, el carrer de Santa Ma Rosa Molas, núm. 35, i av. de la Generalitat,  
núm. 86, d’aquesta ciutat, a favor de FRAGADIS, SL.

8. Tenir  per  transmesa  la  titularitat  de  la  llicència  municipal  d’accés  de  vehicles,  (gual 
permanent), de la plaça del Pou, núm. 3, de Tortosa.

9. Autoritzar a la titular de la llicència municipal de taxi núm. 9, la substitució del vehicle adscrit  
a la llicència.

10. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular no conductor, amb núm. 43500-2005-00151-3983-L.
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11. Revertir a favor de l’Ajuntament el dret funerari del nínxol núm. 116, pis 1r, de la secció  Sant 

Mateu, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
12. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 66, pis 3r, de la  

secció Sant Àngel, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
13. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 44, pis 1r, de la  

secció Santa Teresa, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
14. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 126, pis 3r, de la 

secció  Sant Mateu, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.
15. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d’habitatge d’ús 

turístic al camí de Salva Aigües, 96, de Campredó.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 14 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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