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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
4/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-U 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 3/2019.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 3/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major per reforç estructural de les bigues de fusta en planta baixa i
primera i substitució de sostre de segona planta al carrer Santa Anna, núm. 22.

4. Concedir llicència de parcel·lació de la finca situada al camí Pinyana, núm. 7.
5. Concedir llicència d'obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per obertura de rasa al

c/ Jaume Tió i Noé, núm. 23.
6. Aprovar la constitució de l'entitat urbanística Junta de Compensació del polígon d’actuació

PA-ARN 1818/10P. 

SERVEIS A LES PERSONES

7. Aprovar la realització del concert del Festival Barnasants, el 24 de març de 2019, dintre de
la programació estable d’arts escèniques i música al Teatre Auditori Felip Pedrell, per la
temporada gener – juny de 2019.

8. Acceptar la renúncia al desenvolupament de l’activitat del local comercial d’accessoris
de telefonia mòbil i informàtica del carrer de Sant Blai, núm. 16, de Tortosa, formulada
per Gran Mundo Electrónica, SL.

9. Assabentar-se de la comunicació de la modificació, per una nova ampliació d’espai de
l’activitat, del gimnàs situat al passeig de Joan Moreira, núm. 21 baixos, de Tortosa.

10. Assabentar-se de la comunicació d'inici  de l’activitat de compra-venda de vehicles de
segona mà, al carrer de Martorell, núm. 2, de Tortosa.

11. Autoritzar l’ocupació de la via pública al pàrquing exterior del pavelló firal de Remolins,
els dies 26 i 27 de gener de 2019, per a la instal·lació del «Circo Perla Show», i per a la
instal·lació de 60 cartells de publicitat.
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12. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) de la Travessia del Mur,
núm. 48, de Tortosa.

13. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2019-01137-5642-W.

14. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 169, pis 3r, secció Sant Pau, del cementiri municipal de Sant
Llàtzer.

15. Transmetre la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 21, pis 4t, de la secció Santa
Anna, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

16.  Expedir un duplicat del títol funerari del nínxol núm. 278, pis 3r, secció Santa Tecla, del
cementiri municipal de Sant Llàtzer. 

SERVEIS CENTRALS

17. Retornar la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la construcció per
l’obra realitzada a Torre del Prior, consistent en lrehabilitació dels masos de la Torre del
Prior.

18. Retornar la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la construcció per
l’obra realitzada al polígon 63, parcel·la 172, de Sant Bernabé, consistent en construcció
d’una bassa de reg.

19. Retornar la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la construcció per
Mercadona,  SA,  per  l’obra  realitzada  a  Portal  Ciutat  Nord,  parcel··la  13,  consistent  en
construcció d’edifici comercial i aparcaments.

20. Retornar la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la construcció per
Mercadona, SA, per l’obra realitzada a Av. Estadi i c. de la Ràpita, consistent en reforma i
ampliació del supermercat i aparcaments..

21. Retornar la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de la construcció per
l’obra realitzada a c. Benicarló, 49, consistent en construcció de coberta i obertura de porta.

ESPAI PÚBLIC

22. Autoritzar el canvi de titularitat dels llocs de venda núm. 67-68 del Mercat Central.  

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

23. Aprovar la segona convocatòria del procés de selecció de la línia dona de la convocatòria
Treball i Formació 2018.

24. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat -i els plecs
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques corresponents- per a la
realització de contractes de serveis i formació a càrrec de professionals autònoms per a
la preparació,  impartició,  avaluació i  seguiment  de les  accions formatives que ha de
desenvolupar el Centre de Formació Ocupacional de l’Ajuntament de Tortosa segons les
diferents convocatòries del SOC 2018.
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SERVEIS A LES PERSONES

25. Adjudicar el contracte del servei de disseny, edició, impressió i repartiment de l’agenda
cultural de l’Ajuntament de Tortosa.

ESPAI PÚBLIC

26. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i els corresponents
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir
l’adjudicació del contracte de subministrament i  instal·lació de diverses àrees de jocs
infantils al municipi de Tortosa.

27. Acordar que l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la segona pròrroga del contracte
derivat  2015.05-D01  de  l’acord  marc  de  subministrament  d’energia  elèctrica  amb
destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05).

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 23 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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