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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

1/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA SET DE GENER 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: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària 70/2018.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 70/2018.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Acceptar la renuncia d’inici de l’activitat d’un habitatge d’ús turístic al carrer de Joan B.
de la Salle 14, entl. 1, de Tortosa.

4. Acceptar la renuncia d’inici de l’activitat d’un habitatge d’ús turístic al carrer de Joan B.
de la Salle 14, entl. 3, de Tortosa.

5. Acceptar la renuncia d’inici de l’activitat d’un habitatge d’ús turístic al carrer de Joan B.
de la Salle núm. 3 , 1r, de Tortosa.

6. Acceptar la renuncia d’inici de l’activitat d’un habitatge d’ús turístic al carrer de Cristòfol
Despuig núm. 31, 3r, 3a, de Tortosa.

7. Acceptar la renuncia d’inici de l’activitat d’un habitatge d’ús turístic al carrer de Joan B
de la Salle núm. 3, 3r, de Tortosa.

8. Acceptar la renuncia d’inici de l’activitat d’un habitatge d’ús turístic al carrer de Joan B
de la Salle núm. 14, 3r, 4a de Tortosa.

9. Acceptar la renuncia d’inici de l’activitat d’un habitatge d’ús turístic al carrer de Sant Blai
núm. 24, 4t, 2a, de Tortosa.

10. Acceptar la renuncia d’inici de l’activitat d’un habitatge d’ús turístic al carrer de Sant
Joan B La Salle núm. 3, 4t, de Tortosa.

11. Acceptar la renuncia de l’activitat de venda d’articles de segona mà al carrer de la Sénia
núm. 5 bxs, de Tortosa, a nom de Les Arenes d’Or de Marzuga, SL.

12. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) de l’av. de Barcelona
núm. 97, de Tortosa.

13. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 63, pis 2n, de la
secció Sant Tomàs, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

14. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós,
de raça Dogo Argentí, anomenat “Cora”, amb xip núm. 941000022297502.

15. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós,
de raça Dogo Argentí, anomenat “Tara”, amb xip núm. 941000022624561.
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16. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós,

de raça Pitbull anomenat “Marlon” amb xip núm. 941000023386619.
17. Expedir  un  duplicat  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,

modalitat titular no conductora, amb núm. 43500-2006-00037-3820-N.
18. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2008-00292-9176-D.
19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductor, amb núm. 43500-2012-00551-3882-V. 
20. Donar de baixa  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat

titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00619-6912-N.
21. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2014-00667-7817-R.
22. Expedir  un  duplicat  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,

modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2014-00686-7684-F.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS A LES PERSONES

23. Aprovar  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  simplificat,  i  dels
corresponents plecs de clàusules administratives particulars i  prescripcions tècniques
que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte  servei  d’atenció  integral  LGTBI  i  de
sensibilització per tal de garantir els drets de les persones LGTBI.

SERVEIS CENTRALS

24. Aprovar  les  bases  que  han  de  regir  el  procés  de  selecció  per  a  la  constitució  i
funcionament d’una borsa de treball de personal, funcionari interí, per a la cobertura de
necessitats de personal no permanent, de l’escala d’administració especial, subescala
tècnica,  classe  tècnica  auxiliar,  categoria  tècnic/a  auxiliar  d’arquitectura,  subgrup  de
classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa, i a la seva convocatòria.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  9 de gener de 2019 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola                     Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny   
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