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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

46/2017

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

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Meritxell  Roigé i Pedrola, 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 45/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 45/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major per enderroc i canvi de coberta al polígon 126, parcel.la
23. 

SERVEIS A LES PERSONES

4. Resoldre  de  manera  sobrevinguda  la  modificació  no  substancial  de  l’activitat  de
valoració de residus que l’empresa Reciclatges Fores, SL, desenvolupa al Barranc
de  Caputxins,  núm.  22,  de  Tortosa,  atès  que  l’activitat  disposa  d’autorització
ambiental.

5. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del restaurant-bar de l’av de la
Generalitat, núm. 117, de Tortosa, a nom de Subirats Brother, SLU. 

6. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2004-00084-7073-E.

7. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2006-00184-1632-Z. 

8. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2007-00221-0935-H.  

9. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2011-00458-0824-B. 

10. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00693-1261-Z.

11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2016-00833-9496-W.

12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00987-0079-X.
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13. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 50, pis 3r, de

la secció Sant Agustí del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
14. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 105, pis 4t,

de la secció Sant Josep del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  6 de setembre de 2017

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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