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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

50/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA DOS D’OCTUBRE 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 48/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 49/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 48/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 49/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per enderroc d'habitatge i pati cobert al c/
Dos de Maig, núm. 12-14, de Bítem.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per
instal.lació de seccionador telecomandat en línia aèria de mitja tensió al polígon 100,
parcel.la 166.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per
instal.lació de seccionador de mitja tensió al polígon 91, parcel.la 2. 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del  restaurant bar situat al  carrer
d’Arturo Anguera Vallés, núm. 5, de Tortosa.

7. Deixar  sense  efecte  la  comunicació  d’inici  de  l’activitat  de  taller  mecànic  de
motocicletes  i  assabentar-se  de  l’inici  de  l’activitat  de  comerç  de  motocicletes  i
accessoris al carrer de Mossèn Manyà, núm. 13, de Tortosa.

8. Donar  finalitzat  el  tràmit  de  comunicació  de  l’activitat  de  comerç  de  roba  i
complements de l’av. de Cristòfol Colom, núm. 6 bxs, de Tortosa.

9. Denegar  l’ocupació  de  la  via  pública  de la  plaça  de Francesc Macià  i  Llusà de
Tortosa del 12 al 15 d'octubre de 2017,  a la FUNDACIÓN REPSOL.

10. Autoritzar a l'Agrupació Centre Comercial Tortosa l’ocupació de 50 m2 de la plaça
d’Espanya per dur a terme una desfilada de moda.
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11. Assabentar-se  de  la  comunicació  d’un  nucli  zoològic  d’un  cavall  al  polígon  25,

parcel·la 32, de la partida del Coll de l’Alba, d’aquest terme municipal.
12. Acceptar  la  renúncia  a  la  llicència  municipal  d'ocupació  de  la  via  pública  de  la

terrassa del carrer del Sol, núm. 33.
13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2017-00992-3568-V. 
14. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment

perillós,  de  raça  American  Staffordshire  Terrier,  anomenat  “Ares”,  amb xip  núm.
981098106558176.

15. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment
perillós,  de  raça  American  Standford  Shire,  anomenat  “Duque”,  amb  xip  núm.
941000019929930.

16. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment
perillós,  de  raça  American  Standford  Blue,  anomenat  “Dama”,  amb  xip  núm.
900164001413850.

17. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 214, pis 3r,
de la secció Sant Marc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

18. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda núm. 8-9
del mercat de venda no sedentària de la fira dels dilluns.  

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS A LES PERSONES

19. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tortosa i Formació de Treball,
empresa  d’inserció,  SLU,  pel  desenvolupament  del  “Projecte  integral  de  recollida,
selecció i valorització de roba usada del municipi”. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  4 d’octubre de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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