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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

17/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA ONZE D’ABRIL 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, i Dolors Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

1. Aprovar  les  directrius  que  regeixen  la  instal·lació  de  tavernes  de  la  Ruta  de  la
Saboga durant la Festa del Renaixement 2017.

SERVEIS AL TERRITORI

2. Concedir llicència d'obra major demanada per Celulosa de Levante, SA, per construcció
de cubeto de retenció per possibles fugues a la ctra. C-42, km 8,5, de Tortosa.

3. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per l’obra realitzada consistent en la instal.lació d'ascensor en habitatge
unifamiliar situat al carrer l'Escala, núm. 27.

4. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de
la  construcció  per  l’obra  realitzada  consistent  en  construcció  de  nau  per  nucli
zoològic al polígon 132, parcel·la 74, de la partida de Pimpí.

5. Aprovar el modificat del projecte de l’obra «Ampliació edifici existent destinat a nova
unitat nefrològica de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús”. 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Assabentar-se  de  l’inici  de  l’activitat  del  restaurant  bar  anomenat  “Can  Jean”  al
carrer de la Santa Cinta, núm. 16, de Vinallop.

7. Donar per complimentat el procés de legalització de l'activitat de carnisseria amb
obrador, de la Rbla. de Catalunya, núm. 25, de Tortosa.

8. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d'oficina i classes de formació a
la plaça d'Alfons XII, núm. 7, 1r, 2a A ,de Tortosa, a nom d’Actiesport Management,
SL.

9. Autoritzar a l'Associació Comité Català per als Refugiats “Catalunya amb Acnur”, la
realització d'activitats de diàleg directe amb la ciutadania del  municipi  de Tortosa
durant tres mesos.

10. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de Joaquim Bau, el proper 23 d'abril,
Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 8 m2, a petició de Centre del
Llibre i Paper, SL.
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11. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai,  el proper 23 d'abril,

Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 14 m2, a petició de Centre del
Llibre i Paper, SL.

12. Autoritzar la instal·lació d’una pancarta a l'Av. de la Generalitat, del 10 al 30 d'abril
de 2017, formulada per Moto Club Tortosa.

13. Concedir llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent (24h) al carrer de
Martorell, s/n, de Tortosa.

14. Donar  de  baixa  la  llicència  municipal  d’accés  de  vehicles  (gual)  del  carrer  de
Francesc Vicent Garcia,  núm. 41, de Tortosa.

15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00655-0695-W.

16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb número 43500-2017-00933-1762-D.

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00940-9356-T.

18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00950-4547-M.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00951-8619-Z.

20. Revertir  a favor de l’Ajuntament el dret funerari del nínxol  núm. 10, pis 3r,  de la
secció Santa Cinta, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

21. Autoritzar la transmissió de la cotitularitat del dret funerari del nínxol núm. 236, pis
1r, secció  Sant Marc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  11 d’abril de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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