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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

59/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA QUATRE DE DESEMBRE DE DOS MIL DISSET.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Meritxell Roigé i Pedrola, Anna Algueró i
Caballé, i Emili Lehmann i Molés. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 57/2017.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 58/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 57/2017.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 58/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per Pavos y Derivados, SA, per ampliació
d'edificació en establiment d'incubadora de pollastres a la Ctra. Alfara de Carles, s/n,
d’Els Reguers.

4. Concedir  llicència  d'obra major  per  construcció  d'immoble en planta  baixa i  quatre
plantes al c/ de la Sang, núm. 5-7, de Tortosa.

5. Concedir llicència d'obra major per remunta d'un rentador en habitatge existent al c/ H,
núm. 10, de la Raval del Pom.

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

SERVEIS A LES PERSONES

7. Assabentar-se de l’inici  de l'activitat  de servei  de prevenció de riscos laborals  al
carrer de Mossèn Manyà, núm. 9, bxs, de Tortosa, a nom de PREVENACTIVA, SLU.

8. Concedir llicència municipal de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil al camí del
Cementiri, núm. 4, d’Els Reguers, a nom d’ORANGE ESPAGNE, SAU.

9. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat comercial de venda de telefonia
mòbil al local situat a l’av. de la Generalitat, núm. 2, bxs, de Tortosa, a nom de Seolt
Serveis d’Ebre, SL.

10. Autoritzar l’ocupació de la pl. de Barcelona els dies 15, 16, 22, 23, 24, 30 i 31 de
desembre de 2017, i els dies 3, 4 i 5 de gener de 2018, amb una parada d’artesania.
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11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2004-00104-5144-Z.
12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2016-00840-1853-M. 
13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2017-01017-7050-V.
14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2017-01018-1035-X.
15. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment

perillós,  de  raça  American  Stanfford,  anomenat  «Rocky»,  amb  xip  núm.
941000021586241.

16. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 65, pis 4t, de
la secció Santa Teresa, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

17. Aprovar la certificació de les obres d’ampliació de l’skate park al barri de Sant Llàtzer.  

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

ESPAI PÚBLIC

18. Ratificar la Resolució de l’Alcaldia 2784/2017, de data 30 de novembre, sobre pròrroga
del contracte d’arrendament de la casella exterior núm. 11 del Mercat Municipal.  

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  4 de desembre de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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