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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

6/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-VUIT DE GENER DE DOS MIL DINOU.

Assistència:

Alcalde en funcions:  Josep-Felip Monclús i Benet
Tts. d’alcalde: 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 4/2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 5/2019.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 4/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 5/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Declarar la caducitat de l’expedient de la sol.licitud de llicència d’obra major demanada per
Banco Santander, SA, per enderrocar edifici entre mitgeres al c/ pujada de Santa Clara,
núm. 11, de Tortosa.

4. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per  obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Major de Remolins, 3, de Tortosa.

5. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per  obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Murada, 9, de Tortosa.

6. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per  obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Santa Clara, 34, de Tortosa.

7. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per  obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Vilanova, 14, de Tortosa.

8. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per  obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Rasquera, 38, de Tortosa.

9. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per  obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Major de Sant Jaume, 2, de Tortosa.

10. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per  obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Murada, 7, de Tortosa.

11. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per  obertura de rasa
sobre vorera i calçada al Carreró Cec, 7, de Tortosa.

12. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per  obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Bonaire, 9,  de Tortosa.

13. Concedir llicència d'obra major demanada per Paradores de Turismo de España, SME, per
reforma integral de les cobertes del parador, al C/Castell de la Suda, 11, de Tortosa.
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14. Concedir llicència d’obra major demanada per Celulosa de Levante, SA, per implantació
d’una sitja de CA (OH)2 a la C-42, Km 8,5. de Tortosa.

15. Concedir llicència d’obra major per enderroc d’habitatge al C/Garroferal, 13, de Jesús. 

SERVEIS A LES PERSONES

16. Renovar  l’autorització  d’abocament  de  les  aigües  residuals  que  genera  l'empresa
OLISEFI, SA, ubicada a l'av. del Japó, parc. 175-176, del Polígon Industrial Baix Ebre de
Campredó – Tortosa.

17. Assabentar-se  de  la  modificació  no  substancial  de  l’explotació  avícola  de  pollastres
d’engreix, marca 8430 AL, situada al Camí de Fabregat, polígon 51, parcel·la 104, d’Els
Reguers, consistent en un increment de la capacitat de pollastres d’engreix de 32000 a
36000.

18. Assabentar-se  de  la  transmissió  de  la  titularitat  del  magatzem  de  licors,  venda  de
begudes, licors, productes alimentaris i bar, a la plaça d’Espanya, 3, de Tortosa, a nom
de Monclus-Gotim, SL, amb núm. de registre sanitari  43155-11-01-0-2-00052.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01138-7915-P.

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01139-2416-B.

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01140-7340-J.

22. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 66, pis 3r, secció Sant Tomàs, del cementiri municipal de Sant
Llàtzer.

23. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 80, pis 1r, secció Sant Pere, del cementiri municipal de Sant
Llàtzer.

24. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 143, pis 2n, de
la secció B, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

25. Establir la titularitat única del dret funerari del nínxol núm. 10, pis 3r, de la secció Santa
Tecla, del cementiri municipal de Sant Llàtzer. 

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS A LES PERSONES

26. Corregir errades de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de
gener de 2019, relatiu a l’aprovació de pròrroga del contracte «Servei d’ajuda a domicili». 

27. Corregir errades de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de
gener de 2019, relatiu a l’aprovació de pròrroga del contracte «Servei de teleassistència».
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SERVEIS CENTRALS

28. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció de promoció interna per a la
cobertura, en règim funcionarial de carrera, de tres places de l’escala d’administració
general,  subescla  administrativa,  categoria  administratiu/va,  subgrup  de  classificació
professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa.

29. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció de promoció interna per a la
cobertura,  en  règim  funcionarial  de  carrera,  d’1  plaça  de  l’escala  d’administració
especial,  subescala  tècnica,  classe  tècnica  superior,  categoria  tècnic/a  superior
d’administració  especial,  psicologia,  subgrup  de  classificació  professional  A1,  a
l’Ajuntament de Tortosa.

ESPAI PÚBLIC

30. Aprovar la memòria valorada de les obres necessàries de pavimentació amb aglomerat
asfàltic a la Travessia Francisco Pizarro. 

31. Corregir errades de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de
gener  de  2019,  relatiu  a  l’adjudicació  del  contracte  de  subministrament,  per  preus
unitaris, de vestuari i complements d’uniformitat per a la Policia Local. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  30 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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