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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

23/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA TRENTA 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 22/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 22/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la  
construcció per l’obra realitzada consistent en enderroc d'edifici unifamiliar al c/ Sant Blai, 
núm. 40.

4. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la  
construcció per l’obra realitzada consistent en cobriment d'un pati i  impermeabilització de 
tancament mitger al c/ Sant Blai, núm. 40.

5. Concedir llicència d'obra major per finalització de l'execució d'un habitatge a la Ctra. de Xerta, 
núm. 31.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Aprovar el programa socioeducatiu 6-16 i presentar la sol·licitud de subvenció per a la seva  
realització a Tortosa a l'Obra Social de la Caixa.

7. Aprovar la realització de la Bicicletada Literària Tortosa – Aldover, activitat de commemoració 
del 10è aniversari de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa.

8. Assabentar-se de la  comunicació d'inici  de l’activitat  d’habitatge d’ús turístic  al  carrer de 
Rosselló, núm. 25, 3r, de Tortosa.

9. Autoritzar l’ocupació temporal de 14,64 m2 de l’av. de Felip Pedrell, d’aquesta ciutat, del 9 al 
24 de juny de 2016, amb una caseta de venda de productes de pirotècnia.

10. Autoritzar l’ocupació temporal de 6,9 m2 de la pl. del Bimil·lenari d’aquesta ciutat, del 15 al 
30 de juny de 2016, a ARMERIA DESCARREGA, SL, amb una caseta de venda de productes 
de pirotècnia.

11. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  
titular conductor, amb núm. 43500-2013-00576-0252-E.

12. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00853-2456-H.
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13. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular 

conductor, amb núm. 43500-2016-00854-0297-J. 
14. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular  no 

conductor, amb núm. 43500-2016-00855-9089-D.
15. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i  de caràcter  

temporal del nínxol núm. 77, pis 4t., de la secció Santa Rosa, del cementiri municipal de Sant  
Llàtzer.

16. Acceptar la renúncia de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm. 147, pis 2n, de la  
secció  “C”, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

17. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 223, pis 2n, de la  
secció Santa Cordula, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

18. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 232, pis 1r, de la 
secció  Sant Pere del cementiri  munidcipal de Sant Llàtzer.

19. Revertir a favor de l’Ajuntament el dret funerari del nínxol núm. 109, pis 4t, de la secció Santa 
Tecla del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

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

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

22. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós de 
raça American Stafforshire, anomenat “Sic”.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI

23. Modeficar la plurianualitat de la despesa per l'obra “Reforma pont de l'Estat”.

SERVEIS A LES PERSONES

24. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l'activitat d’exposició, venda i reparació 
de vehicles automòbils a la ctra. Tortosa l’Aldea, km. 2, de Tortosa, a favor de NOROTO, SAU.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 2 de juny de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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