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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

6/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA SIS DE FEBRER 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 5/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 5/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la certificació núm. 5 del projecte de l’obra “Reforma del Pont de l’Estat”.
4. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a

obertura de rasa sobre vorera i calçada de 22 x 0,4 m2 a la Ctra. Antiga de Xerta, 31, de
Jesús.

5. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada per  Caixabank,  SA,  per  reforma interior
d'oficina bancària al carrer Ricard Cirera, núm. 2, de Tortosa.

6. Concedir llicència d'obra major per construir habitatge unifamiliar aïllat en planta baixa i
piscina en planta coberta a la parcel.la 44 de la Urbanització Pimpí.

7. Concedir  llicència  d'obra  major  per  reforma  d'edifici  en  pb+2  per  la  creació  d'un
habitatge al c/ Sant Joaquin cantonada Pl. Mora d'Ebre, núm. 2, de Jesús.

8. Concedir  llicència d'obra major  per canvi  de coberta i  obertura en paret  mitgera a
l'Avinguda Don Alvaro, 26-28, de Campredó. 

SERVEIS A LES PERSONES

9. Donar per complimentat el tràmit de comunicació per a la instal·lació d'arnes a la
parcel·la 21, del polígon 76, del Coll de l'Alba, de Tortosa.

10. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu  i  de
caràcter temporal del nínxol núm 61, pis 4t, de la secció Santa Clara, del cementiri
municipal de Sant Llàtzer.

11. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda al detall de productes
d'alimentació, a la rambla de Felip Pedrell, 48, de Tortosa.

.11 Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2007-00203-9626-E.
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13. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,

modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00614-7946-Q.
14. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,

modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2004-00077-7116-J.
15. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2017-00921-5828-L.
16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2017-00932-1210-L.
17. Reduir  l’ocupació  de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires,  que  té  concedida

Establiments Viena,  SA,  a la  plaça de Barcelona,  davant  del  seu restaurant  bar,
passant a ser de 28 m2 amb taules, cadires i dos para-sols.

ESPAI PÚBLIC

18. Extingir la llicència d’ocupació dels llocs de venda 307-309 de la fira dels dilluns.
19. Extingir la llicència d’ocupació dels llocs de venda 218-220 de la fira dels dilluns. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  8 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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