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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

9/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA ONZE DE FEBRER 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 7/2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 8/2019.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 7/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 8/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d’obra  major  demanada  per  Zener  Plus,  SL,  per  construcció  de
canalització  i  arqueta  de  telecomunicacions  Ufinet  al  C/Teodor  González,  cantonada
C/Ricard Cirera, de Tortosa.

4. Concedir  llicència  d’obra  major  demanada  per  Zener  Plus,  SL,  per  canalització  de
telecomunicacions al C/Barcelona, 135, de Tortosa.

5. Concedir  llicència  d’obra  major  demanada   per  Zener  Plus,  SL,  per  construcció  de
canalització i arqueta de telecomunicacions Ufinet a l’Av. de Jesús, de Tortosa.

6. Concedir  llicència  d'obra  major  per  enderroc  i  formació  de coberta  inclinada en edifici
existent i rehabilitació de sostre i escala en PB, al C/Santa Clara, 28, de Tortosa.

SERVEIS A LES PERSONES

7. Rectificar el  núm. d’un nínxol que figura en l’acord de concessió del 21 de gener de
2019.

8. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós,
de raça Bullmastiff, anomenat «Silenci del Gorg Negre».

9. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual)  del  carrer del Comte
Bañuelos, 3, de Tortosa.

10. Assabentar-se  de la  transmissió  de la  titularitat  de  la  llicència  municipal  d’accés  de
vehicles (gual) permanent de la Rambla de Felip Pedrell, 116, d’aquesta ciutat.
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11. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular

conductora, amb núm. 43500-2004-00103-2722-J.
12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductora, amb núm. 43500-2009-00297-1464-H.
13. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2009-00301-4966-A.
14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductora, amb núm. 43500-2009-00317-9602-Q.
15. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2012-00549-5442-V.
16. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductor, amb núm. 43500-2013-00590-8831-D.
17. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2014-00083-0198-G.
18. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2015-00766-1029-D.
19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductor, amb núm. 43500-2019-01136-0428-Z.
20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductora, amb núm. 43500-2019-01145-2244-M.
21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat titular no

conductora, amb núm. 43500-2019-01146-5843-K.

SERVEIS CENTRALS

22. Aprovar la pròrroga del contracte «Servei integral de prevenció de riscos laborals».

ESPAI PÚBLIC

23. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda núm. 133-134
del mercat de venda no sedentària de la fira dels dilluns.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PRESIDÈNCIA

24. Donar suport al desdoblament de la N-420 fins al Corredor del Mediterrani. 

SERVEIS AL TERRITORI

25. Adjudicar  el  contracte  de  subministrament  i  muntatge  per  ampliació  del  rocòdrom
municipal.
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SERVEIS CENTRALS

26. Aprovar la guia dels pressupostos participatius 2019.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  13 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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