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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

54/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA TRENTA-U 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, i Marià Martínez i Hierro. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SERVEIS AL TERRITORI

1. Concedir la pròrroga de llicència d'obra major núm. 2014-IMA-M0401-000480 a Grup
Esplai Blanquerna per rehabilitació de forjats, cobertes i façanes a l'edifici situat a la
plaça Mossèn Sòl i c/ Sant Domènec, 8.

2. Concedir llicència d'obra major demanada per la Unió Excursionista de Catalunya per
remunta interior per creació de planta primera, sense modificar el volum de l'edifici al
carrer Llarg de Sant Vicent, núm. 10.

3. Denegar llicència d’obra major sol·licitada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU,
per estesa de línia aèria de baixa tensió a la finca ubicada al polígon 101, parcel·la
32, de Jesús.

4. Aprovar la memòria valorada d’»urbanització del carrer Botigues de la Sal». 

SERVEIS A LES PERSONES

5. Declarar ineficaç la comunicació amb declaració responsable i  la impossibilitat de
continuar  en  l’activitat  de  la  infraestructura  de  telecomunicació  del  Diseminat  de
Bítem, amb referència cadastral 000300200BF92E0001AO.

6. Declarar ineficaç la comunicació amb declaració responsable i  la impossibilitat de
continuar  en  l’activitat  de  la  infraestructura  de  telecomunicació  del  polígon  81,
parcel·la 10, de Campredo.

7. Declarar ineficaç la comunicació amb declaració responsable i  la impossibilitat de
continuar en l’activitat de la infraestructura de telecomunicació del carrer de Jaume
Ferran, núm. 3, de Tortosa.

8. Declarar ineficaç la comunicació amb declaració responsable i  la impossibilitat de
continuar en l’activitat de la infraestructura de telecomunicació del carrer de Francesc
Vicent García núm. 27, de Tortosa.

9. Declarar ineficaç la comunicació amb declaració responsable i  la impossibilitat de
continuar en l’activitat  de la infraestructura de telecomunicació de la Urbanització
Simpàtica, 125, de Tortosa.

10. Declarar ineficaç la comunicació amb declaració responsable i  la impossibilitat de
continuar en l’activitat de la infraestructura de telecomunicació del camí Ligallo de
Chies de Vinallop, polígon 46, parcel·la 9043.
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11. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de centre de diagnosi i teràpies

reeducatives a la pl. d’Alfons XII, núm. 12, àtic 2A, de Tortosa.
12. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda al detall de fruiteria i

productes d'alimentació, al carrer del Migdia, núm. 45 bxs, de Tortosa, amb registre
sanitari municipal núm. 43155-19-02-0-0-00001.

13. Assabentar-se  de  la  comunicació  d’inici  de  l’activitat  de  despatx  d’arquitectura  i
interiorisme amb venda de mobiliari i complements, a l’av. Cristòfol Colom, núm. 10,
bxs. 2, de Tortosa, a nom de Servei Global Mesquearquitectura, SL.

14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2014-00103-2722-J.

15. Donar de baixa la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2009-00343-5140-Y.

16. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2012-00535-5449-R.

17. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00967-2280-A.

18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00997-5135-B.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2017-00998-6943-W. 

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-01002-7229-C.

21. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 103, pis 2n,
de la secció Sant Jordi, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

22. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 62, pis 3r, de
la secció Sant Joaquim, del cementiri municipal de Sant Llàtzer, a favor de Càritas
Diocesana de Tortosa.

ESPAI PÚBLIC

23. Aprovar la certificació n. 1 de les obres de remodelació de la pista de pràctiques de
la conducció.

24. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda núm. 27-
32 del mercat de venda no sedentària de la fira dels dilluns.

25. Extingir  llicències  d’ocupació  temporal  de  la  via  pública  de  llocs  de  venda  no
sedentària a la fira dels dilluns per impagats.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  31 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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