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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

34/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA ONZE DE JUNY DE DOS MIL DINOU.

Assistència:

Alcaldessa: Meritxell Roigé i Pedrola
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Emili Lehmann i Molés, Maria Jesús Viña i Ariño,
Anna Algueró  i  Caballé,  Dolors  Queralt  i  Moreso,  Marià Martínez  i  Hierro,  i  Josep  Cugat  i
Ginovart.
Secretari accidental: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 27/2019.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 28/2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 29/2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 30/2019.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 31/2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 32/2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 33/2019.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 27/2019.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 28/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 29/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 30/2019.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 31/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 32/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 33/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d’obra major per construcció d’una piscina al Camí dels Còdols, 5, de
Tortosa. 

SERVEIS A LES PERSONES

4. Assabentar-se de la comunicació de la transmissió de la titularitat de l'activitat de botiga
d’alimentació,  carnisseria  i  basar  al  carrer  Major  de  Remolins,  núm.  11,  baixos,  de
Tortosa, amb registre sanitari núm. 43155-19-02-0-0-00065.

5. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de centre d’estètica al c/ Marquesa
de la Roca, núm. 12, de Tortosa.
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6. Concedir la llicència municipal  d'accés de vehicles,  gual permanent  al  carrer del Sol,

núm. 10, de Tortosa.
7. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual)  del carrer de Migdia,

núm. 25, de Tortosa.
8. Concedir la llicència municipal per ocupar 9 m2 de la via pública amb taules i cadires a la

vorera de l’activitat de comerç al detall de pa i pastes ubicat al carrer del Sol, núm. 16,
baixos, de Tortosa.

9. Denegar la llicència municipal d’ocupació de la via pública per instal·lar taules i cadires a
la  vorera  de  davant  del  restaurant  bar,  al  carrer  Arturo  Anguera  Vallés,  núm.  5,  de
Tortosa.

10. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01193-9034-S.

11. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2018-01115-4733-T.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

12. Acceptar la concessió del cofinançament del FEDER Catalunya 2014-2020, eixos 4 i 6,
per l’operació seleccionada Dertosa-Turtuxa-Tortosa, una ciutat, tres noms i 2000 anys. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  11 de juny de 2019 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola                     Sr. Manuel Garcia Egea
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