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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

22/2017

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

Senyors assistents:

Alcalde en funcions: Josep-Felip Monclús i Benet
Tts. d’alcalde: Meritxell Roigé i Pedrola, Anna Algueró i Caballé, Marià Martínez i Hierro,
i Dolors Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 20/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 21/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 20/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 21/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Denegar la llicència d’obra major sol·licitada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
per  estesa  en  sòl  no  urbanitzable  de  línia  elèctrica  de  baixa  tensió  per  nou
subministrament a la parcel.la 74 del polígon 62  de la partida de  Sant Bernabé. 

4. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Banco  Popular  Español,  SA,  per
enderrocament d'edifici en tester al c/ de l'Escorxador Vell, núm. 8-10.

5. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per l’obra realitzada consistent en reforma de coberta i accés a pati existent
al c/ Caritat, núm. 29, de Jesús.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a
obertura de rasa sobre vorera de 21 x 0,4 m2 al c/ Pasqual Roca, núm. 16.

7. Denegar llicència de parcel·lació de la finca situada al camí Martí, núm. 64, de la
partida de Sant Llàtzer.

8. Concedir llicència d'obra major per rehabilitació integral de maset existent al polígon 75,
parcel·la 8.

9. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per l’obra realitzada consistent en finalització de l'execució d'un habitatge a
la carretera de Xerta, núm. 31, de Jesús. 

SERVEIS A LES PERSONES

10. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del restaurant bar ubicat al carrer
del Marqués de Bellet, 13, de Tortosa.
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11. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu  i  de

caràcter  temporal  del  nínxol  núm.  287,  pis  2n,  de  la  secció  "B",  del  cementiri
municipal de Sant Llàtzer.

12. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 134, pis 3r,
de la secció "B", del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

13. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00662-2269-F.

14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00956-3895-R.

15. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00957-7659-M.

16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00958-2606-L.

17. Autoritzar l’ocupació temporal de 6,9 m2 de la pl. del Bimil·lenari d’aquesta ciutat, del
15 al  30 de juny de 2017, a ARMERIA DESCARREGA, SL, amb una caseta de
venda de productes de pirotècnia.

18. Autoritzar  la transmissió de la titularitat  de la llicència municipal  d'ocupació de la
calçada de la via pública, per la instal.lació d'una terrassa enfront del restaurant bar
ubicat al carrer del Marquès de Bellet, 13, de Tortosa.

19. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) del carrer de Cavaller
de Gràcia, núm. 3, de Tortosa.

*-*-*

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

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde en funcions

Sr. Josep-Felip Monclús i Benet            Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny   
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