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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
61/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-VUIT DE DESEMBRE DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi 
Tts. d’alcalde: Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Jesús Viña i Ariño i Emili Lehmann i Molés.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SERVEIS  AL TERRITORI

1. Aprovar la llicència d'obra major per instal.lació d'ascensor en habitatge unifamiliar situat
al carrer l'Escala núm. 27.

2. Aprovar la llicència d'obra major demanada per Orange Espagne SAU per connectar xarxa
existent d'Orange a xarxa existent Tesa al carrer Cristòfol Despuig i Plaça Alfons XII.

SERVEIS  A LES PERSONES

3. Donar de baixa l’activitat d’extracció d’oli d’orujo d’oliva a les instal·lacions de l’av. de
Marcel·lí Domingo núms. 37-41 de Tortosa a nom de SANSA DE L’EBRE SA, abans ORUJO
S.A.

4.Transmetre la titularitat del dret funerari  del nínxol núm. 355, pis 2n, secció Santa
Cinta del Cementiri Municipal de Sant Llàtzer.

5. Renuncia de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm. 188, pis 1r, secció Santa
Teresa del Cementiri Municipal de Sant Llàtzer.

6. Revertir a favor de l’Ajuntament del dret funerari del nínxol núm. 136, pis 1r, de la
Secció de Sant Pere, del Cementiri municipal de Sant Llàtzer.

7. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2015-00768-3973-Z.

8. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00907-7663-D.
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9. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00913-0375-E.

10. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2016-00919-6906-A

11. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00918-1447-P.

12. Concedir la llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment
perillós anomenat “Yuka”.

13. Concedir la llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment
perillós anomenat “Eros”

14. Concedir la llicència municipal per a la conducció d'un gos potencialment perillós
anomenat “Eros”

15.  Donar  de  baixa  la  llicència  municipal  d’accés  de  vehicles  (gual)  de  l’av.  de  la
Generalitat num. 118 (abans 98-100) de Tortosa, a nom de MAPFRE MUTUALIDAD DE
SEGUROS, actualment MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

16. Transmetre la titularitat de la llicència municipal del gual permanent (24 hores) del
carrer de Pina núm. 16 de Tortosa

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 28 de desembre de 2016

                                  El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                        Josep Antoni Chavarria Espuny 

2


