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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

3/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA CATORZE 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 1/2019
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 2/2019.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 1/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 2/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  la  Comunitat  de  Propietaris  Avinguda
Generalitat, núm. 99, per reparació de forjat a l’immoble situat a l’Av. Generalitat, núm. 99.

4. Aprovar  la  modificació  de  la  llicència  d’obra  major  núm.  2016-M0401-000098 per  la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Cami Nivera, s/n.

5. Aprovar  la  selecció  de  sol·licituds  de participació  en  la  primera  fase  de l’expedient  de
contractació del contracte de serveis per a l’adjudicació dels serveis d’arquitectura per la
redacció del projecte de l’obra «Ampliació de l’edifici de l’Auditori Felip Pedrell».

6. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra «Aparcament al carrer Ramon Llull».    

SERVEIS A LES PERSONES

7. Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de la Joventut,
per regular l’aplicació del 50% de bonificació en el  preu de venda de les entrades a 3
espectacles inclosos en la programació estable del Teatre Auditori Felip Pedrell, als titulars
del Pack Jove del Carnet Jove. 

8. Incloure a la llicència ambiental municipal de venda al detall de carburants per a motors
de combustió interna de l’av de la Generalitat, núm. 140 (abans 152-154), de Tortosa, la
modificació no substancial per instal·lar una unitat autònoma per al subministrament de
GLP amb un dipòsit aeri de 4880 litres a nom de Campsa Estaciones de Servicio, SA.

9. Assabentar-se de l’inici de l’activitat de restaurant bar, al carrer de Sebastià Joan Arbó,
núm. 22, de Tortosa, amb registre sanitari municipal 43155-11-02-0-6-00048.
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10. Concedir llicència municipal d’obertura de la modificació substancial del centre de culte

de l’av. de Marcel·lí  Domingo, núm. 38, 2A, de Tortosa, consistent en l’ampliació d’un
altell de 336,31 m2, a nom de la Comunidad Mezquita Al Fath de Tortosa.

11. Acceptar  la  renúncia  de  l’activitat  de  basar  esotèric  i  llibreria  al  local  núm.1  de les
galeries de Sant Blai, núm. 20, de Tortosa.

12. Assabentar-se del canvi de denominació social i modificació de l’oficina bancària de l’av.
de la Generalitat, núm. 151, de Tortosa, a nom de Cajas Rurales Unidas, SCC.

13. Ordenar el cessament de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al polígon 51, parcel·la 44,
d’Els Reguers, del terme municipal de Tortosa.

14. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de centre d’estètica, consulta de
naturopatia i altres serveis parasanitaris, a la pl. d’Alfons XII, núm. 17, de Tortosa.

15. Acceptar la renúncia de la llicència de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires a
la vorera del bar «Tanins Vinoteca» ubicat al carrer d’Arnes, núm. 11, de Tortosa.

16. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2005-00151-3983-L.

17. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2012-00538-1405-V.

18. Expedir  un  duplicat  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular no conductora, amb núm. 43500-2017-01017-7050-V.

19. Rnovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2018-01057-0238-H.

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01134-0978-G.

21. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós,
de raça American Stanfort, anomenat “Triky”, amb xip núm. 941000021431137.

22. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós,
de raça American Stanfort, anomenat “Xica”, amb xip núm. 941000021669404.

23. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós,
de raça American Stanfort, anomenat “Thor”. 

24. Concedir  llicència municipal  per  a la  tinença i  conducció d'una gossa,  potencialment
perillosa, de raça Pitbull, anomenada “Kora”. 

25. Autoritzar la transmissió de la cotitularitat del dret funerari del nínxol núm. 107, pis 2n,
de la secció Sant Mateu, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

26. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 28, pis 1r, de la
secció Sant Josep, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

27. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) del carrer de l’Olivera, 43,
xamfrà amb el carrer de Pina, d’aquesta ciutat. 

SERVEIS CENTRALS

28. Aprovar la pròrroga del contracte «Servei de manteniment dels aparells expenedors de
tiquets de la zona d’estacionament regulat en superfície».

29. Adjudicar  el  contracte  «Servei  de  manteniment  de  dispositius  de  control  d’assistència
horària del personal de l’Ajuntament».

ESPAI PÚBLIC

30. Adjudicar el contracte de subministrament, per preus unitaris, de vestuari i complements
d’uniformitat per a la Policia Local.
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS A LES PERSONES

31. Aprovar la pròrroga del contracte «Servei d’ajuda a domicili».
32. Aprovar la pròrroga del contracte «Servei de teleassistència».
33. Aprovar la pròrroga del contracte «Servei de transport adaptat i assistit al municipi de

Tortosa mitjançant vehicle autobús (mínim de 53 places assegudes transformables en 5
pmr)».

34. Adjudicar el contracte «Serveis de l’Oficina del Voluntariat Juvenil».

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  16 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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