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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
1/2017

EXTRACTE  DELS  ACORDS ADOPTATS  PER LA  JUNTA  DE  GOVERN LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA DOS DE GENER DE DOS MIL DISSET.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts.  d’alcalde: Josep-Felip  Monclús  i  Benet,  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

01. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 59/2016.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 60/2016
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 61/2016
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 62/2016

02. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 59/2016.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 60/2016
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 61/2016
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 62/2016

SERVEIS A LES PERSONES

03.  Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d’immobiliària  al  carrer  de
Santa Maria Rosa Molas núm. 21, entl, 2a de Tortosa.

04.  Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  compra  i  venda  de
col·leccionisme i reparacions de roba al carrer de Migdia núm. 13 de Tortosa.

05.  Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  peixateria  al  carrer  del
Barranc de Caputxins núm. 22 de Tortosa.

06.  Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  perruqueria  a  l’av.  de
Catalunya núm. 8 bxs de Tortosa.

07.  Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) del local situat al
carrer de la Seu d’Urgell núm. 1 xamfrà amb el carrer de Martorell d’aquesta Ciutat.

08.  Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de la llicència municipal del gual
permanent (24 hores) del carrer del Marques de Comillas núm. 13 de Tortosa.
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09. Concedir la llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment
perillós anomenat “Kora”.

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

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

ESPAI PÚBLIC

12. Canviar la titularitat del lloc de venda núm. 62 del mercat central.

13. Extingir l'ocupació de la cambra número 8 del soterrani del mercat de Tortosa.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS A LES PERSONES

14. Adjudicar el contracte del servei d'ajut a domicili

15. Adjudicar el contracte del servei de Teleassistència domiciliària

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 3 de gener de 2017

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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