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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
7/2019

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

Assistència:

Alcaldessa: Meritxell Roigé i Pedrola
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Emili Lehmann i Molés, 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 6/2019.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 6/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per obertura de rasa
sobre vorera i calçada a Pl. Estudis, 1, de Tortosa.

4. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per obertura de rasa
sobre vorera i calçada a l’Av. Catalunya, 53, de Tortosa.

5. Concedir llicència de parcel·lació al C/Cabassers, 8-10, d’Els Reguers.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Aprovar la programació estable d’exposicions temporals del Museu de Tortosa per a l’any
2019.

7. Assabentar-se  del  canvi  de  denominació  de  la  titular  de  l’estació  de  servei  i  botiga
situada a la ctra. C-237, km. 8, de Campredó (Tortosa), a nom de CEPSA COMERCIAL
PETROLEO, SA.

8. Acceptar la renúncia a l’activitat del bar i venda de pa i pastes de l’av. de la Generalitat,
núm. 85, de Tortosa.

9. Esmenar  unes  dades  que  figuren  en  l’acord  del  19  de  novembre  de  2018,  de  la
transmissió de la titularitat del restaurant bar situat a l’av. de Catalunya, núm. 13, de
Tortosa.

10. Acceptar la renúncia a la llicència d’activitat del bar del carrer de Benifallet, núm. 22, de
Tortosa.

11. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat d’estudi fotogràfic al Passeig Joan
Moreira, núm. 13, (local 2), de Tortosa.

12. Acceptar la renúncia a la llicència municipal de l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires de l’activitat de bar i venda de pa i pastes de l’av. de la Generalitat, núm. 85.
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13. Concedir llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent al carrer de Martorell,
núm. 2, de Tortosa. 

14. Concedir llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent al carrer de la Ràpita,
núm. 12, de Tortosa.

15. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2009-00300-3224-R.

16. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductora, amb núm. 43500-2013-00555-9966-G. 

17. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2014-00721-4081-W.

18. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2016-00802-3538-B.

19. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2015-00810-0912-S.

20. Expedir  un  duplicat  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00919-6906-A. 

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01132-9450-W.

22. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01142-1397-Z.

23. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01143-6155-L.

24. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01144-9324-K.

25. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 192, pis 3r, secció Sant Pau, del cementiri municipal de Sant
Llàtzer.

26. Acceptar la renúncia a la titularitat del nínxol núm. 128, pis 1r, de la secció Sant Lluc, del
cementiri municipal de Sant Llàtzer.

SERVEIS CENTRALS

27. Corregir errors de la base quarta de les que han de regir el procés de selecció per a la
cobertura, en règim funcionarial de carrera, de 4 places de l’escala d’administració general,
subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional
C2, a l’Ajuntament de Tortosa, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en data 24
de desembre de 2018.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

28. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim
laboral temporal, de 2 tècnics per desenvolupar el programa Fem Ocupació per a Joves. 
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SERVEIS A LES PERSONES

29. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
de la representació de l’espectacle d’òpera «L’elisir d’amore», de l’associació Amics  de
l’Òpera de Sabadell, l’1 de març de 2019, que es durà a terme dintre de la programació
estable  d’arts  escèniques  del  teatre  auditori  Felip  Pedrell,  temporada  gener-juny  de
2019.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  6 de febrer de 2019 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

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