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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

10/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA VINT-I-NOU DE FEBRER 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, 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 7/2016.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 8/2016.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 9/2016.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 7/2016.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 8/2016.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 9/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Endesa  Distribución  Eléctrica  SLU  per  línia 
subterrània de baixa tensió del C.T. 23.391 per nou subministrament a la plaça Joaquim Bau 
núm. 13 bis.

4. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la 
construcció per l’obra realitzada consistent en rehabilitació d'habitatge unifamiliar al c/ Nou de 
Santa Clara núm. 16.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica SLU per estesa 
de línia subterrània de baixa tensió del  CT XD030 al c/ Genovesos núm. 11.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, S.A. per a obertura 
de rasa sobre vorera i calçada de 8 x 0,4 m2 a l'Av. Catalunya núm. 81.

7. Aprovar la modificació de la llicència de divisió horitzontal de l’edifici situat al carrer Sant Blai  
núm. 36 .

8. Aprovar  la  modificació  de  la  llicència  d’obra  major  atorgada  a  Cantaires  de  l’Ebre  per  la 
construcció d’una rampa a la plaça Mossèn Sòl núm. 10.

SERVEIS A LES PERSONES

9. Tenir per comunicat l'inici de l'activitat del bar del carrer de la Rosa núm. 14 d'aquesta ciutat.
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10. Revertir a favor de l’Ajuntament el dret funerari dels nínxols del Cementiri municipal de Sant  

Llàtzer que es troben en estat d’abandonament.
11. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 97, pis 4t, de la  

Secció  Sant Marc, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.
12. Tenir  per  complimentat  el  tràmit  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d’incendis  de  la  

modificació no substancial de la seu de les delegacions territorials de les Terres de l’Ebre de  
la Generalitat de Catalunya, amb aparcament privat de 34 places, a l’emplaçament situat  
entre els carrers de Montcada, del Seminari,  de Cabanes i de Benasquer de Tortosa.

13. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00567-2916-Y.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI

14. Aprovar definitivament el projecte de l'obra “Reforma del Pont de l'Estat”. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 3 de març de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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