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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

13/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA DIVUIT 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, i Josep Cugat i Ginovart.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 9/2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 10/2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 11/2019.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 9/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 10/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 11/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

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

4. Acceptar la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys afectats pel sistema viari a la parcel·la
urbana  ubicada  al  polígon  146,  parcel·la  29,  de  Tortosa,  amb  referència  cadastral
43157A146000290000RR i 000901900BF92A0001YL.

5. Concedir llicència d’obra major per construcció de tanca i piscina, al polígon 146, parcel·la
29, de Tortosa.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Tecass Obres, SL, per tancament de parcel·la,
arranjament exterior, sistema de reg i construcció de piscina al C/Josep Pont i Gol, 3, de
Tortosa.

7. Concedir llicència d’obra major per reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar al C/Antiga
Carretera, 34, de Vinallop.

8. Concedir  llicència  d’obra  major  demanada  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre,  per
legalització  d’estesa  de cable  subterrani  de  0,6/1  Kv  des  d’ADU  existent  fins  a  nova
CS+CGP-9 al Polígon Insdustrial Catalunya Sud de Tortosa.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

9. Aprovar les directrius que regeixen la instal·lació de Tavernes de la ruta de la Saboga durant
la Festa de Renaixement 2019.
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SERVEIS A LES PERSONES

10. Transmetre la titularitat de l’activitat de centre de rentat i neteja de vehicles en règim
d’autoservei, situada al recinte comercial «AlCampo», a l’av. de Jesús, pol. 48, parc. 62,
de Tortosa, i revisar la llicència municipal ambiental del vector d’aigües residuals.

11. Acceptar  la  renúncia  formulada pel  Col·legi  de  Periodistes  de Catalunya,  Demarcació
Terres de l’Ebre, a desenvolupar l’activitat de seu social a la plaça del General Cabrera,
núm. 7, de Tortosa.

12. Donar per finalitzat el tràmit de comunicació d’inici de l’activitat de proveïdor d'accés a
internet via inalàmbrica, al carrer de Miguel de Cervantes, núm. 12, de Tortosa, a nom
d’Eurona Wireless Telecom, SA.

13. Donar per finalitzat el tràmit de comunicació d’inici de l’activitat d’estudi d’arquitectura i
botiga de mobles i decoració al carrer de Ramon Berenguer IV, núm. 30 bxs, de Tortosa,
a nom d’Equipo Madera, SL.

14. Expedir  un  duplicat  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular conductora, amb núm. 43500-2006-00185-9967-H.

15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat transport
col·lectiu,  amb núm.  43500-2008-00281-61832, per  al  vehicle marca HYUNDAI,  amb
matrícula 9536-GHT, a nom de Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre.

16. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductora, amb núm. 43500-2009-00293-3049-M.

17. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2009-00294-5359-Y.

18. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductora, amb núm. 43500-2012-00553-9021-K.

19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2012-00558-3558-Q.

20. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2015-00730-4678-Z.

21. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2015-00807-9468-N.

22. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat transport
col·lectiu,  amb  núm.  43500-2016-00831-61832,  per  al  vehicle  marca  SSANGYONG,
matricula 6661JLS, a nom de Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre.

23. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2019-01147-4743-C.

24. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01148-3917-T.

25. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 102, pis 3r, secció Santa Còrdula, del cementiri municipal de
Sant Llàtzer.

26. Establir la titularitat única del dret funerari del nínxol núm. 25, pis 4t, de la secció Sant
Tomas, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

SERVEIS CENTRALS

27. Retornar la garantia dipositada en concepte de la correcta gestió dels enderrocs i els residus
per Indústrias Rehau, SA, per l’obra realitzada al Polígon Industrial del Baix Ebre, 53-54,
consistent en cobertes per al pati parcel·la industrial.
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28. Retornar la garantia dipositada en concepte de la correcta gestió dels enderrocs i els residus

per Indústrias Rehau, SA, per l’obra realitzada al Polígon Industrial del Baix Ebre, 53-54,
consistent en ampliació de l’àrea de taller.

29. Retornar la garantia dipositada en concepte de la correcta gestió dels enderrocs i els residus
per Indústrias Rehau, SA, per l’obra realitzada al Polígon Industrial del Baix Ebre, 53-54,
consistent en construcció d’una marquesina.

30. Retornar la garantia dipositada en concepte de la correcta gestió dels enderrocs i els residus
per Indústrias Rehau, SA, per l’obra realitzada al Polígon Industrial del Baix Ebre, 53-54,
consistent en construcció d’una marquesina en moll de càrrega. 

31. Retoprnar la garantia dipositada en concepte de la correcta gestió dels enderrocs i  els
residus  per  l’obra  realitzada  al  carrer  Pons,  8,  consistent  en  construcció  d’habitatge
unifamiliar.

32. Retornar la garantia dipositada en concepte de la correcta gestió dels enderrocs i els residus
per l’obra realitzada al carrer Rosselló, 27, consistent en instal·lació d’un ascensor. 

33. Aprovar la pròrroga del contracte «Servei de manteniment i suport de l’aplicació informàtica
«Epsilon»».

ESPAI PÚBLIC

34. Aprovar la memòria valorada de les obres de reposició de dues voreres al carrer Rosa Maria
Molas, en l’àrea de la urbanització Vorapark. 

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS A LES PERSONES

35. Adjudicar  el  contracte  corresponent  a  la  representació  de  l’espectacle  d’òpera  «L’elisir
d’amore»,  l’1 de març de 2019 al  Teatre Auditori  Felip Pedrell,  a l’associació Amics de
l’Òpera de Sabadell.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  20 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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