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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

2/2017

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

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 1/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 1/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  amb  caràcter  provisional  demanada  per  Plásticos
Castellá, SA, per construcció d'una nau industrial al camí Arenes, s/n.

4. Denegar llicència d'obra major demanada per extensió de línia elèctrica de baixa tensió
al polígon 95, parcel·la 28, de Sant Llàtzer.

5. Concedir  llicència  d'obra major  demanada per  Banco Santander,  SA,  per enderroc
d'edifici al carrer Vilanova, núm. 28.

6. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per  l’obra realitzada consistent  en construcció d'habitatge unifamiliar  al
camí Sant Jordi, núm. 296.

SERVEIS A LES PERSONES

7. Assabentar-se de l’inici de l’activitat de basar esotèric i llibreria al local núm. 1 de les
galeries de Sant Blai, núm. 20, de Tortosa.

8. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) de la plaça del Pou,
núm. 3, de Tortosa.

9. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) del carrer del Sol,
núm. 10, de Tortosa.

10. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00920-0860-Z.

11. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 51, pis 2n,
de la secció  Santa Tecla, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

12. Autoritzar transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 52, pis 1r, de la
secció  Santa Tecla, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
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13. Autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’ocupació de 35 m2  amb taules,

cadires i parasols, de la plaça de Barcelona d’aquesta ciutat, enfront la façana del
Mercat municipal, quin xamfrà confronta amb l’avinguda de la Generalitat.  

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

14. Aprovar inicialment el projecte de l’obra “Ampliació edifici existent destinat a nova
unitat nefrològica de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús”.

15. Concedir llicència d'obra major per obertura de 10 m de rasa per soterrament de línia
elèctrica al c/ Castelló, núm. 14.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  10 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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