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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

56/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA TRETZE 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 l’acta corresponent a la sessió ordinària 55/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 55/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la certificació núm. 2 del  projecte de l’obra «Construcció complex esportiu
piscines».

4. Aprovar la certificació núm. 15 de l’obra «Reforma del Pont de l’Estat».
5. Acceptar  la  sol·licitud  de desestiment  de  la  petició  de  llicència  d’obra  major  núm.

351/2017 presentada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU.
6. Acceptar  la  sol·licitud  de desestiment  de  la  petició  de  llicència  d’obra  major  núm.

449/2017 presentada per l’entitat Cantaires de l’Ebre Delta.
7. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per

estesa de línia subterrània de baixa tensió a la T-331 de Vinallop.
8. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per

canalització sobre vorera i calçada i escomesa sobre vorera i calçada al camí del Mig,
núm. 41.

9. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per
ampliació de potència al polígon 90, parcel.la 25, de Vinallop.

10. Cpmcedor llicència d'obra major demanada per Industrias Rehau, SA, per ampliació de
l'àrea de taller a la parcel.la 54 del Polígon Industrial Baix Ebre.

11. Aprovar  el  calendari  previst  per  l’execució  de  l’actuació  «Projecte  d’enderroc  i
reconstrucció pavelló núm. 9 – Casa de les Tres Cultures», obra objecte de subvenció
PAM 2017. 

SERVEIS A LES PERSONES

12. Assabentar-se de l’inici de l’activitat de bar al carrer de Castelló, 16, de Tortosa, amb
el nom comercial “BOKATINES”, a nom de BOKATINES TORTOSA, SLU.
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13. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment

perillós,  de  raça  American  Stanfford,  anomenat  «Hera»,  amb  xip  núm.
941000021669673.

14. Assabentar-se  de  la  comunicació  d’inici  de  l’activitat  d’herbodietètica  i  serveis
d’estètica, al carrer de Tarragona, 11, de Tortosa.

15. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’arranjament de roba, al carrer
de Migdia, 11, bxs, de Tortosa.

16. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda de llaminadures, a
l’avinguda de la Generalitat,  70, de Tortosa,  amb registre sanitari  municipal  núm.
43155-08-01-0-0-00002.

17. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2004-00113-5140-K.

18. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2013-00607-4081-S.

19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00709-0239-R.

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-01007-3284-J.

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-01009-9316-Y.

22. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat  de la llicència municipal  del  gual
permanent (24 hores) del carrer del Comte Bañuelos, 9, d’aquesta ciutat, a favor de
l’Hotel Tortosa Parc, SL.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  14 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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