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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

49/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL  DIA  VINT-I-SIS  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, Maria Jesús Viña i
Ariño, Anna Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, Marià Martínez i Hierro, i Dolors
Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Manuel Garcia Egea

SERVEIS AL TERRITORI

1. Autoritzar  a  Orange  España  Comunicaciones  Fijas,  SLU,  la  instal.lació  de  fibra
òptica dins l'edifici del mercat municipal de Tortosa.

2. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la
construcció per l’obra realitzada consistent en rehabilitació de coberta al c/ Rosari,
núm. 37, de Jesús.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Assabentar-se del control inicial de l’activitat de magatzem frigorífic amb fabricació
de gel ubicat a la parcel·la 44, nau 6, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó,
a nom d’ESPAI SOTA ZERO, SL.

4. Assabentar-se  de  l’inici  de  l'activitat  de  venda  de  plantes,  flors,  animals  de
companyia, aliments i productes per a tenir-ne cura i perruqueria canina al carrer de
Miguel de Cervantes, núm. 21 bxs, de Tortosa, a nom de DELTAQUARI, SCCL.

5. Ordenar  el  cessament  de  l’activitat  d’explotació  ramadera  porcina  extensiva  al
polígon 62, parcel·les 135 i 140, d’Els Reguers, d’aquest terme municipal.

6. Donar per  complimentat  el  tràmit  de comunicació de l’activitat  del  restaurant  bar
anomenat “BOTANIC”,  al  carrer de Teodor Gonzàlez,  núm. 38,  a nom de GRUP
MAUGAL, SL.

7. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 91, pis 2n,
de la secció Santa Tecla del cementiri municipal de Sant Llàtzer. 

8. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 2, pis 3r, de
la secció Sant Pere del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

9. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment
perillós,  de  raça  American  Stanfford,  anomenat  “Furia”,  amb  xip  núm.
941000019878974.

10. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de comerç al detall d'equips per
a les TIC, nous i  de 2a mà, reparació d'equips informàtics, enviament de diners,
servei  de  fotocopisteria  i  locutori  telefònic,  a  la  Plaça  de  l'Àngel,  8,  de  Tortosa,
formulada per Grupo Empresarial Baix Ebre de Telecomunicaciones, SL.
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11. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2004-00095-5786-T.
12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2014-00610-7337-K.
13. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2014-00663-8722-M.
14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2014-00695-2429-A.
15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2015-00775-9006-T.
16. Autoritzar  la  instal·lació  de  para-sols  a  l'avinguda  de  la   Generalitat,  89,  on  es

desenvolupa l’activitat de bar.

ESPAI PÚBLIC

17. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda núm. 275-
277 del mercat de venda no sedentària de la fira dels dilluns. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  27 de setembre de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                    Sr. Manuel Garcia Egea   
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