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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

50/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA SET DE NOVEMBRE 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 49/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 49/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per
obertura de rasa sobre vorera de 2 x 0,4 m2 al c/ Cervantes, núm. 24.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per
obertura de rasa sobre vorera de 2 x 0,4 m2 al c/ Pina, núm. 14.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per
obertura de rasa sobre vorera i calçada de 2 x 0,4 m2 al c/ Còdols, núm. 2.

6. Rectificar  l’acord  adoptat  per  la  Junta  de  Govern  Local,  en  sessió  de  data  26
d'octubre del 2015, de concessió de llicència de parcel.lació de la finca situada al
camí de Martí, 92.

7. Concedir  llicència d'obra major demanada per Fondo Privado de Titulación Activos
Reales 1 BV Sucursal per obres de manteniment i consolidació al carrer Fortuna, núm.
6, de Jesús.

8. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per
substitució de seccionador de línia aèria de mitja tensió al polígon 36, parcel·la 62.

9. Concedir llicència d'obra major per ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la partida
Sant Llàtzer, núm. 438.

10. Concedir llicència d'obra major per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a la
urbanització Pimpí, núm. 49.

11. Procedir a la devolució de l'aval complementari dipositat per la Junta de Compensació
en concepte d'obres d'urbanització de la UA núm. 4 consistents en la construcció de la
vorera de l'Avinguda Canigó que confronta amb la línia fèrria.

SERVEIS A LES PERSONES

12. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 234, pis 3r,
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de la secció Santa Teresa, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

13. Acceptar la renúncia de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm. 125, pis 4t,
secció Sant Àngel del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

14. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença i  conducció  d'un gos potencialment
perillós, anomenat “ROCKY”.

15. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença i  conducció  d'un gos potencialment
perillós, anomenat “BRUCE”.

16. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat comercial de venda de
productes fitosanitaris, adobs, pinsos, llavors, arbres, planter, complements mascota
i articles d’agrobotiga del carrer d’Amposta, núm. 52, de Tortosa.

17. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2006-00179-8989-B.

18. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2013-00628-2816-F.

19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2003-00018-6323-X.

20. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00629-7325-Y. 

21. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00667-7817-R.

22. Concedir llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent (24h),  a l'av. de
Barcelona, núm. 69, de Tortosa.

ESPAI PÚBLIC

23. Autoritzar temporalment l’ocupació del lloc de venda núm. 8 del Mercat Central. 

 
*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 10 de novembre de 2016

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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