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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

38/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-TRES D'AGOST 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

SERVEIS AL TERRITORI

1. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la 
construcció per l’obra realitzada consistent en enderroc parcial d'edifici existent en pb + 2 al 
c/ Sitges núm. 4.

2. Donar conformitat al projecte de condicionament de la carretera T-301 de Tortosa a 
Benifallet. Segona Fase. Tram Tortosa-Bítem presentat per la Diputació de Tarragona

3. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la 
construcció  per  l’obra  realitzada consistent  en  la  construcció  d'habitatge unifamiliar 
aïllat al camí de la Cova núm. 6.

4. Aprovar la llicència d'obra major presentada per Plasticos Castella S.A.. per enderroc de 
magatzem al camí Arenes s/n.

5. Aprovar la llicència d'obra major per enderroc d'edifici existent i elevació de planta 
primera i segona sense distribució al c/ Fortuna núm. 35-37 de Jesús.

6. Aprovar la llicència de divisió horitzontal del local en planta baixa, respecte la resta de 
l'immoble, situat al Passeig Moreira núm. 12.

7. Aprovar la llicència de divisió horitzontal del local matriu en quatre locals resultants al 
carrer Canonge Massip núm. 7.

8. Aprovar la certificació núm. 2 del projecte de l’obra “Excavacions arqueològiques al c/ 
Croera”

SERVEIS A LES PERSONES

9. Donar de baixa el gual situat al carrer Llarg de Sant Vicent núm. 73 de Tortosa

10.  Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d’habitatge  d’ús  turístic  al 
polígon 20, parc. 38 del Coll de l’Alba, del municipi de Tortosa
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11. Autoritzar a ARCA 94 SA, actuacions musicals a la via pública del carrer de Taules 
Velles núm. 5 de Tortosa, davant el seu establiment de restaurant bar, els dies 1, 2 i 3 
de setembre amb motiu de les festes de la Cinta, fins les 02:30 h.

12. Assabentar-se de l’inici de l'activitat d’aparcament privat de l’edifici del carrer del 
Marqués de Bellet núm. 2, amb accés pel carrer Ronda dels Docs de Tortosa, formulat  
per la Comunitat de Propietaris Edifici S6.

13. Autoritzar  l’ocupació de 10 m2 de la rbla. de Felip Pedrell a l’alçada de l’embarcador 
del Mercat, a ABOGADOS DE TENERIFE 2006 SL per instal·lar una guixeta per al servei  
del Llaüt Lo Sirgador, durant els mesos d’agost, setembre i octubre de 2016

14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
conductor, amb núm. 43500-2012-00552-7365-S 

15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
conductor, amb núm. 43500-2013-00604-2586-W

16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular  
conductor, amb núm. 43500-2016-00870-7506-Q 

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular  
conductor, amb núm. 43500-2016-00876-7856-T

18. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
conductor, amb núm. 43500-2003-00043-0348-J 

19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor, amb núm. 43500-2004-00113-5140-K 

20. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor, amb núm. 43500-2015-00778-5543-N

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor,  amb núm.  43500-2016-00866-5265-A  a favor  de Ramon Eloy Andreu 
Miralles.

22. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor, amb núm. 43500-2016-00867-3757-J

23. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor, amb núm. 43500-2016-00868-5099-K

24. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor, amb núm. 43500-2016-00869-8370-Y

25. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor, amb núm. 43500-2016-00871-9092-G
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26. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor, amb núm. 43500-2016-00874-1240-J 

27. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular 
no conductor, amb núm. 43500-2013-00593-3980-V 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 24 d'agost de 2016

                                       El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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