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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

18/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA VINT-I-CINC D'ABRIL DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Meritxell  Roigé i Pedrola, Anna Algueró i Caballé, 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 17/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 17/2016.

SERVEIS A LES PERSONES
 
3. Donar conformitat al control periòdic i tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del 

restaurant bar de l’av. de Catalunya, núm. 27, de Tortosa.
4. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del restaurant bar de l’av. de Catalunya, 

núm. 27, de Tortosa.
5. Transmetre la llicència municipal d'ocupació de 8,88 m2,  de la vorera de la via publica a 

l'avinguda de Catalunya, 27, de Tortosa.
6. Concedir el dret funerari  del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i  de caràcter 

temporal del nínxol núm. 225, pis 4t., de la secció Santa Córdula, del cementiri municipal de 
Sant Llàtzer.

7. Rectificar l’error en la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 15, pis 2n, 
de la secció Sant Joaquim, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

8. Tenir per comunicat l'inici de l’activitat d'impressió digital al c/de Sant Blai, núm. 20, locals 1-
6 de les Galeries Sant Blai de Tortosa, presentada per AJP Corporative, SLL.

9. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00845-4802-V.

10. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00846-6965-F.

11. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00847-6763-Y.

12. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular conductor, amb núm. 43500-2015-00764-2938-G.

13. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular no conductor, amb núm. 43500-2005-00143-6034-Q.

14. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça del Carrilet i a la plaça de Barcelona, de 
Tortosa, el proper dia 12 de maig de 2016, per tal d'instal·lar una parada de 9 m 2 a cada lloc, 
a petició d'AFCISQUIM.
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ESPAI PÚBLIC

15. Autoritzar l'ocupació del lloc de venda núm. 83 del Mercat Central.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

16. Adjudicar el contracte de “Serveis de barra tortosina i cafeteria del pavelló firal durant l'Expo-Ebre 
2016”.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 28 d'abril de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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