
Secretaria

 
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

5/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA TRENTA 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 4/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 4/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Acceptar la cessió obligatòria i gratuïta de 142,00 m2 de terreny afectat pel sistema
viari a la parcel.la 44 de la urbanització Pimpí.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a
obertura de rasa sobre vorera de 2 x 0,4 m2 al c/ Benifallet, núm. 6.

5. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per Sansa de l'Ebre, SA, per l’obra realitzada consistent en  la construcció
de magatzem de sansa seca al polígon 91, parcel.les 8, 9 i 51, de Vinallop.

6. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de
l'obra no executada per Promocions Mendravia, SL, per construir 9 habitatges i 5
aparcaments al Barranc de Caputxins i c/ Montseny.

7. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de
l'obra no executada per Promocions Mendravia, SL, per construir 15 habitatges i 12
aparcaments al Barranc de Caputxins i c/ Montseny. 

SERVEIS A LES PERSONES

8. Acceptar la renúncia de la llicència municipal de l'ocupació de la via pública, de la
terrassa del bar de l’Av. de la Generalitat, núm. 117, d’aquesta ciutat.

9. Assabentar-se de l'inici  de l’activitat  de perruqueria  i  estètica al  carrer  de Josep
Marsà, núm. 9-11, de Campredó.

10. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu  i  de
caràcter temporal del nínxol núm. 9, pis 4t, de la secció Santa Clara, del cementiri
municipal de Sant Llàtzer.

11. Autoritzar la transmissió de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm. 219, pis
2n, secció Santa Tecla, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
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12. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença i  conducció  d'un gos potencialment

perillós, anomenat “Kimbo”, amb xip núm. 941000019124533.
13. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença i  conducció  d'un gos potencialment

perillós, anomenat “Alma”, amb xip núm. 982000161019002.
14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2004-00083-0198-G.
15. Denegar una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor.
16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2017-00931-4036-H.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  1 de febrer de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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