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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

22/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA VINT-I-TRES DE MAIG DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, 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 21/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 21/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Acordar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la 
construcció per Lleixa Bel, CB, per l’obra realitzada consistent en construcció de nova escala i 
adequació de local a l'edifici del c/ Comerç, núm. 30, baixos.

4. Concedir llicència per canvi d'ús, d'ús comercial a magatzem, a la planta baixa de la finca situada 
a la Plaça Mossèn Sol, núm. 15.

5. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per estesa de 
línia subterrània de baixa tensió del CT XD317 al c/ Ciutat, 6.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós de  
raça American Stanford anomenat “Dama”.

7. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós de  
raça American Stanford anomenat “Perla”.

8. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós de  
raça American Stanford anomenat “Aigor”.

9. Acceptar la renuncia feta per la CUP d’ocupació de 50 m2 de la pl. de Barcelona el dia 21 de 
maig de 2016, de les 10:00 h a les 14:00 h, amb motiu de la celebració d’un acte polític.

10. Concedir  llicència  municipal  d'accés  de  vehicles,  gual  permanent  de  24  hores,  al  carrer 
d’Alacant, núm. 3, de Tortosa.

11. Concedir llicència municipal d'accés de vehicles (gual permanent de 24 hores) al carrer de 
Ramon  Berenguer  IV,  núm.  40,  de  Tortosa,  a  favor  de  ROIG  MONTAGUT  SERVEIS 
D’ARQUITECTURA, SLP.

12. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat d’autoescola del carrer Ronda 
dels Docs, núm. 50-52,  bxs 2, de Tortosa.
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13. Assabentar-se de l’inici de l’activitat de compra-venda de vehicles de segona mà, a l'av. de  

Catalunya-carrer de Juan Sebastian Elcano, núm. 15, bxs, de Tortosa.
14. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de perruqueria i estètica al carrer del 

Garroferal, núm. 15-17, bxs, de Jesús.
15. Assabentar-se de l’inici de l'activitat d'un aparcament privat de 12 places als baixos de la 

plaça de Pius XII, núm.7, de Tortosa.
16. Concedir  la  modificació substancial  de l’activitat  de fabricació de productes de materials  

termoplàstics  a  les  parcel·les  52-57,  del  carrer  F,  del  Polígon  Industrial  Baix  Ebre,  de 
Campredo – Tortosa,   nom de INDUSTRIAS REHAU, SA.

17. Assabentar-se de la comunicació formulada per la Parroquia Ortodoxa Rumana “Natividad de 
la Madre de Dios” de Gandesa, d’inici de l'activitat d'un centre de culte a la plaça de Mossèn 
Sol, núm. 5, de Tortosa.

18. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat i la modificació no substancial del bar 
ubicat al passeig de Jaume I, núm. 20, de Tortosa.

19. Aprovar la Trobada de Jotes dels Centres Educatius de Primària de Tortosa.a la plaça de  
Barcelona, el dia 8 de juny de 2016, de les 10:00 h a les 13:00h.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

20. Aprovar la modificació en el redactat del plec de clàusules administratives particulars per  
l'explotació del Servei de barra tortosina a la XXI edició de la Festa del Renaixement. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 26 de maig de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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