
Secretaria

 
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

27/2016

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

Senyors assistents:

Alcalde en funcions:  Josep-Felip Monclús i Benet
Tts. d’alcalde: Maria Jesús Viña i Ariño, Anna Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, i Marià 
Martínez i Hierro. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 26/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 26/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la  
construcció per Torre de Prior, SL, per l’obra realitzada consistent en estesa de cable 
subterrani  a  la  carretera  Nova Estació  fins  caixa  seccionament  i  CGP al  camí  de  la  
Sèquia.

4. Concedir  llicència  d'obra major  per  construcció  de cisterna al  polígon 16,  parcel·la  19, 
partida Coll de l'Alba.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Agrícola Industrial Forés. SL, per adequació 
d'edificació existent i construcció de noves construccions auxiliars per almàssera d'oli d'oliva 
al polígon 90, parcel·les 24 i 25, de Vinallop.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Assabentar-se de la venda temporal d’articles pirotècnics amb una caseta situada a la  
via pública de la pl. del Bimil·lenari de Tortosa a nom d’ARMERIA DESCARREGA, SL.

7. Assabentar-se de la venda temporal d’articles pirotècnics amb una caseta situada a la  
via pública de l’av. de Felip Pedrell d’aquesta ciutat.

8. Autoritzar  al  Restaurant del Riu, SL, actuacions musicals en directe a la terrassa del 
restaurant bar “Lo Pont” situat al Pont del Mil·lenari, s/n, d’aquesta ciutat, durant els dies 
2, 9, 16 i 30 de juliol, 6, 13, 20 i 27 d’agost, i el 10 de setembre de 2016.

9. Tenir per transmesa la titularitat de la llicència municipal del gual permanent (24 hores) 
de l’av. de Catalunya, núm. 6, de Tortosa.

10. Determinar la data de baixa del gual situat a l’av. de Barcelona, núm. 239, d’aquesta 
ciutat.

11. Concedir la llicència municipal d’accés de vehicles (gual permanent  de 24 hores) als  
baixos de la pl. de Pius XII, núm. 7, de Tortosa.
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12. Expedir un duplicat del títol funerari del nínxol núm. 101, pis 4t, secció Santa Càndida, 

del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
13. Renovar  la  llicència  municipal  per  a  la  tinença  i  conducció  d'un  gos  potencialment 

perillós de raça Rottweiler anomenat “Fosquet”.
14. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment perillós 

de raça Rottweiler anomenat “Kira”.
15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 

conductor, amb núm. 43500-2004-00106-5090-C.

ESPAI PÚBLIC

16. Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 84-85 de la fira dels dilluns.
17. Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 202-206 de la fira dels dilluns. 
18. Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 441-443 de la fira dels dilluns.
19. Extingir la llicència d'ocupació del lloc de venda 2 del mercat de productes de planter.   

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 22 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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