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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
53/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA CATORZE 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 50/2016.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 51/2016.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 50/2016.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 51/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Endesa  Distribución
Eléctrica, SLU, per substitució de seccionador de línia al polígon 128,
parcel.la 60.

4. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte
d’enderrocs i residus de la construcció per l’obra realitzada consistent
en legalització de caseta de camp i construcció de magatzem agrícola
al polígon 113, parcel.la 20.

5. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  reforma  d'habitatge
unifamiliar a la ctra. T-301, km 1,2.
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6. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Xarxa  Oberta  de
Telecomunicacions i Tecnologia de Catalunya, SA, per la connexió de la
seu del  CEIP Cinta Curto al  c/  Juan Sebastián Elcano, núm. 23, de
Tortosa.

SERVEIS A LES PERSONES

7. Assabentar-se de l’inici de l’activitat de taller mecànic i compra venda
de vehicles de segona mà a l’av. de Jesús, s/n, de Tortosa.

8. Assabentar-se  de  la  transmissió  de  la  titularitat  de  l’activitat  del
pàrquing de l’edifici situat entre el carrer de Benifallet,  3-5, Rbla. de
Felip Pedrell, 25-27, i carrer de Jaume Tió, núm. 4-6, d’aquesta ciutat,
amb  accés  per  aquest  últim,  a  nom  de  la  COMUNIDAD
PROPIETARIOS APARCAMIENTO JAUME TIO 4-6.

9. Acceptar la baixa de l’activitat del centre de bellesa i perruqueria de
l’av. de Barcelona, núm. 159, bxs, de Tortosa.

10.Assabentar-se  de  la  comunicació  formulada  per  BAIGA
COMUNICATION,  SL,  d’inici  de  la  modificació  no  substancial  de
l’activitat  de  locutori  del  carrer  de  Montcada,  núm.  5,  baixos,  de
Tortosa, consistent en la venda de mòbils.

11.Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d'acadèmia
d'ensenyament al c/ de Daniel Mangrané, núm. 3, bxs, de Jesús, de
Tortosa, a nom d’EIXAM FORMACIÓ I LLEURE, SCP.

12.Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d'acadèmia
d'idiomes, al carrer dels Pescadors, núm. 4, bxs, de Tortosa.

13.Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat comercial,
fins ara venda de roba, per la venda de calçat, a l’av. de l’Estadi, núm.
3, local 4A, de Tortosa, i de l’ampliació a reparació del calçat.

14.Assabentar-se  de  la  transmissió  de  la  llicència  municipal  del  gual
permanent  (24h) del  pàrquing amb accés pel  carrer de Jaume Tió,
núm. 4-6, d’aquesta ciutat, a nom de la COMUNIDAD PROPIETARIOS
APARCAMIENTO JAUME TIO 4-6.

15.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00909-2589-W.

16.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00560-0945-S.

17.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00658-0175-R.

18.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2016-00895-2519-B. 
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19.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00905-9138-Z.

20.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00906-7477-V.

21.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2016-00908-0134-Z.

22. Revertir a favor de l’Ajuntament el dret funerari del nínxol núm. 162, pis
3r, de la secció de Sant Pere, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS A LES PERSONES

23. Adjudicar el contracte “Serveis de l’Oficina Jove”.
 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 15 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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