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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

29/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA SIS DE JUNY 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 27/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 27/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència de segregació de la finca agrícola situada al polígon 144, parcel·la 28
(també Barranc de la Llet 164) de Tortosa.

4. Concedir llicència d'obra major per rehabilitació de coberta al carrer Rosari, núm. 37, de
Jesús.

5. Concedir  llicència  d'obra major  per construcció d'una caseta d'eines al  polígon 63,
parcel·la 20, de Tortosa. 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del bar de l’av. de Remolins, núm.
26, de Tortosa.

19. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de comerç al detall de telefonia
a l’av. de la Generalitat, núm. 66, bxs, de Tortosa, a nom de VODAFONE ESPAÑA,
SAU.

7. Autoritzar la instal·lació de dos tèndals a la terrassa del bar “Cerveseria 22” un al
carrer d’Alfara de Carles, núm. 16, i l’altre al carrer de València, núm. 12, de Tortosa.

20. Donar de baixa la llicència municipal d’ocupació de la vorera de la via pública, amb
una terrassa de 11,25  m2,  davant del bar situat a l'av. de Remolins, núm. 26, de
Tortosa. 

21. Autoritzar la transmissió de la titularitat de l’ocupació de la via pública de la terrassa
de bar, a la pl. de Sant Jaume de Tortosa.

8. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat  de la llicència municipal  del  gual
permanent (24 hores) del carrer de Castelló, núm. 24, d’aquesta ciutat.
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9. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença i  conducció  d'un gos potencialment

perillós,  de raça creuada American Pitbull  Terrier  anomenat  “Leo”  amb xip  núm.
981098104468930.

10. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2007-00210-0653-L.

11. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00965-3219-M.

12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00966-6233-X.

13. Concedir  el  dret  funerari  del  bé de domini  públic,  consistent  en l’ús privatiu  i  de
caràcter temporal del nínxol núm. 130, pis 3r, de la secció Sant Mateu, del cementiri
municipal de Sant Llàtzer.

14. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 18, pis 3r, de
la secció Sant Lluís, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

15. Autoritzar la transmissió de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm. 113, pis
4t, de la secció Sant Blai, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

16. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 98, pis 1r, de
la secció Sant Pau, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

17. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 169, pis 4t,
de la secció Sant Pere, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

21. Adjudicar el contracte privat corresponent a la representació de l’espectacle “Taverna
d’Enrico”, que es durà a terme durant la Festa del Renaixement 2017, a Tubal Cultura i
Espectacles, SCCL. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  7 de juny 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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