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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
43/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA DINOU DE SETEMBRE 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: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 42/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 42/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per Paradores de Turismo de España, SA, per la 
instal.lació de dos ascensors a l'edifici del parador de turisme de Tortosa, situat al c/ Castell 
de la Suda, núm. 7.

4. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per Subirats Berenguer Immobiliària, SL, per la 
construcció d'una nau i adequació de zona exterior a la parcel·la E15 (E11 d'acord el  
planejament del Pla Parcial Temple Sud de Tortosa).

SERVEIS A LES PERSONES

5. Concedir  la  renovació  de  la  targeta d’aparcament per  a  persones  amb discapacitat, 
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00700-5936-Z.

6. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00877-3534-X.

7. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 
conductor, amb núm. 43500-2016-00878-0512-Y.

8. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00880-5354-T.

9. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular 
conductor, amb núm. 43500-2016-00881-0233-B.

10. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 119, pis 2n,  
secció Sant  Marc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer. 
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11. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter 

temporal del nínxol núm. 265, pis 4t, de la secció Santa Tecla, del cementiri municipal de 
Sant Llàtzer.

SERVEIS CENTRALS

12. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei integral de 
prevenció de riscos laborals.

ESPAI PÚBLIC

13. Extingir la concessió del lloc de venda núm. 99 del Mercat Central. 
14. Extingir la llicència d'ocupació dels llocs de venda 1-3 de la fira dels dissabtes. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 22 de setembre de 2016

                             El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                                                  Sr. Manuel Garcia Egea  
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