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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
58/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-SET 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

SERVEIS AL TERRITORI

1. Aprovar la modificació de la llicència de segregació de la finca agrícola
situada al polígon 144, parcel·la 28. 

2. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Endesa  Distribución
Eléctrica, SLU, per estesa de línia aèria de baixa tensió al  camí N6
(Canalets) 10 (B) de Jesús.

3. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i
residus  de  la  construcció  per  l’obra  realitzada  consistent  en  la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al camí Martí, núm. 78.

4. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i
residus de la construcció per l’obra realitzada consistent en instal.lació
d'ascensor al c/ Castelló, núm. 13.

5. Concedir llicència d'obra major amb caràcter provisional demanada per
Noujardí Espais, SL, per la implantació d'un centre de jardineria i venda
de planters al polígon 46, parcel.les 18-20, de Vinallop. 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Autoritzar la instal·lació de 100 banderoles (50 fanals) amb motiu de
l’organització de la marató de TV3, del 30 de novembre fins al 19 de
desembre  de  2017,  a  nom  de  la  Corporació  Catalana  de  Mitjans
Audiovisuals, SA.
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7. Expedir un duplicat del títol funerari del nínxol núm. 114 pis, 3r, secció
Sant Mateu, del cementiri municipal de Sant Llàtzer de Tortosa.

8. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l’activitat de taller
de planxisteria del carrer de Verges Paulí, núm. 12, de Tortosa, i de la
modificació substancial consistent en deixar de realitzar l’activitat de
planxisteria  i  desenvolupar  la  de  taller  de reparació  de  vehicles de
motor  i  material  de  transport  que  no  fan  operacions  de  pintura  ni
tractament de superfície.

9. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  la  modificació  no
substancial  de  l’activitat  del  supermercat  situat  al  carrer  d’Hernàn
Cortés, núm. 21, de Tortosa, formulada per LIDL SUPERMERCADOS,
SAU.

10.Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  comercial  de
venda de matalassos, sofàs i complements, al local situat al carrer de
Mossèn Bellpuig, núm. 14 A, de Tortosa, a nom de SÈNIA COLCHÓN,
SLU.

11. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  comercial  de
venda de roba al local situat a l’av. de Catalunya, núm. 42, de Tortosa.

12.Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús
turístic al carreró dels Capellans, núm. 4, 1r, 2a, de Tortosa.

13.Assabentar-se  de  la  comunicació  d’inici  de  l’activitat  comercial  de
venda de mobiliari, biomassa i xemeneies, al local situat a la plaça de
la Immaculada, núm. 18, de Tortosa.

14.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00886-6895-X.

15.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2017-01011-1356-Z.

16.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-01012-0085-Q.

17.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-01013-7993-V.

18.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-01014-7992-Q.

19.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2017-01015-3158-E.

20.Concedir  la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-01016-6112-E.

21.Assabentar-se  de  la  transmissió  de  la  titularitat  de  la  llicència
municipal del gual del taller mecànic situat al carrer de Vergés Paulí,
núm. 12, de Tortosa, en horari comprès de les 08:00h a les 20:00h.
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22.Autoritzar l’ocupació de la pl. de Barcelona els dies 15, 16, 17, 22, 23,
24, 30 i 31 de desembre de 2017 i els dies 3, 4 i 5 de gener de 2018,
amb unes paradetes d’artesania.

23.Transmetre la titularitat del dret funerari del nínxol 435, pis 2n, de la
secció Sant Àngel del cementiri municipal de Sant Llàtzer, i revertir-lo
posteriorment a favor de l'Ajuntament de Tortosa.

24.Transmetre la titularitat del dret funerari del nínxol 276, pis 1r, de la
secció Sant Àngel del cementiri municipal de Sant Llàtzer, i revertir-lo
posteriorment a favor de l'Ajuntament de Tortosa.

25.Autoritzar  la  transmissió  de  la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol
núm. 115, pis 2n, de la secció Santa Càndida, del cementiri municipal
de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

26.Aprovar  la  modificació  de  la  delimitació  del  mercat  de  venda  no
sedentària de la fira dels dilluns.

27. Deixar sense efecte l’acord d’extinció de la llicència d’ocupació temporal
de la via pública dels llocs de venda no sedentària 269-270 a la fira dels
dilluns. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  29 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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