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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
55/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL  EN SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA SIS  DE NOVEMBRE 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 53/2017.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 54/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 53/2017.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 54/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  la  Comunitat  de
Propietaris  c/  la  Fatarella,  núm.  29-31,  de  Jesús,  per  instal.lació
d'ascensor al c/ la Fatarella, núm. 29-31, de Jesús.

4. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i
residus  de  la  construcció  per   Celulosa  de  Levante,  SA,  per  l’obra
realitzada  consistent  en  construcció  de  cubeto  de  retenció  per  a
possibles fuites en dipòsits de les instal·lacions a la C-42, km 8,5. 

5. Concedir llicència d'obra major demanada per reforma i rehabilitació de
magatzem, per destinar-lo a habitatge unifamiliar a Llarg de Sant Vicent,
núm. 6. 
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SERVEIS A LES PERSONES

6. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d’oficina
immobiliària a la plaça d'Alfons XII, núm. 1, de Tortosa.

7. Assabentar-se  de la  comunicació  d’inici  de  l’activitat  de  comerç  de
rellotgeria, a la plaça de l’Àngel, núm. 13, bxs, de Tortosa.

8. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  centre  de
serveis lingüístics i formació al carrer de Daniel Mangrané, 10, bxs, de
Jesús – Tortosa, a nom d’Eixam Formació i Lleure SCP.

9. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2011-00472-2571-X.

10.Donar  de  baixa  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat,  modalitat  titular  no  conductor,  amb  núm.  43500-2015-
00783-4911-G.

11.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00990-9171-E.

12.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2017-00991-6019-T.

13.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00993-9856-E.

14.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-01004-9462-Q.

15.Autoritzar  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol
núm. 116, pis 1r,  de la secció Sant Tomàs, del cementiri municipal de
Sant Llàtzer.

16.Autoritzar  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol
núm. 61, pis 4t, de la secció Sant Tecla, del cementiri  municipal de
Sant Llàtzer.

17.Autoritzar  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol
núm. 250, pis  3r, de la secció «B», del cementiri  municipal de Sant
Llàtzer.

18.Autoritzar  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol
núm. 149, pis 4t, de la secció Sant Tomàs, del cementiri municipal de
Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

19.Modificar llicències d’ocupació de la fira dels dilluns.
20. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’instal·lació de xarxa d’aigua

potable a l’Estadi Municipal. 
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

21. Adjudicar el contracte d’arrendament d’un immoble destinat a magatzem
de Festes.

SERVEIS CENTRALS

22.Substituir la garantia definitiva dipositada en efectiu per un aval bancari
en  la  concessió  demanial  per  ús  privatiu  de  la  Plaça  dels  Banys  a
“Manolitos Vins i Copes, SL”. 

*-*-*

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

                   El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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