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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
14/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-CINC 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 extraordinària 12/2019.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 13/2019.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 12/2019.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 13/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Subirats Berenguer Immobiliària, SL, per
construcció d’un edifici de 56 habitatges (50 lliures i 6 de protecció oficial, 1 local
comercial,  espais  comunitaris  interiors,  zona  comunitària  exterior,  piscina,  76
aparcaments i 7 trasters) a l’Av. Generalitat, 177-179, Plaça del Bimil·lenari, Av. Ferran
Arasa, al Pla Parcial Temple Sud, de Tortosa.

SERVEIS A LES PERSONES

4. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de centre d’estètica, a l’Av. de
Catalunya, núm. 56, bxs. 1, de Tortosa.

5. Assabentar-se  de  la  comunicació  d’inici  de  l’activitat  de  gestoria  i  assessoria
administrativa a la Ronda dels Docs, núm. 14, bxs. 1, de Tortosa, a nom de Lexebre
Consultors, SLP.

6. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de la llicència municipal del gual
permanent situat al passeig de l’Ebre, núm. 58, de Tortosa, a nom de MA & LEX
Pintura y Decoración, SL.
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7. Autoritzar dur a terme una activitat recreativa musical extraordinària, amb motiu de
la celebració del «Ball Vermut de Primavera» el dia 23 de març de 2019, de les 12.00
fins a les 14.30 hores, a la terrassa situada enfront del restaurant bar de l’av. de
Ferran d’Aragó, 4, d’aquesta ciutat, a nom de la CB LA PASSAREL·LA.

8. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2005-00140-0776-E.

9. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2005-00150-4320-Y.

10. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2009-00288-5811-W.

11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2009-00305-6782-H.

12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2013-00567-2916-Y.

13. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2016-00811-2657-N.

14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2016-00818-0006-G.

15. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2016-00821-9657-B.

16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2019-01122-9637-M.

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2019-01141-3636-S.

18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2019-01149-1239-S.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductora, amb núm. 43500-2019-01150-1547-G.

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01151-8529-Z.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS A LES PERSONES

21. Modificar l’acord adoptat en sessió de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer
de 2019, relatiu a l’adjudicació del  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.
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SERVEIS CENTRALS

22. Aprovar  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  negociat  sense
publicitat,  i  els  corresponents  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i
prescripcions  tècniques  que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte  Servei  de
manteniment i suport de les aplicacions informàtiques Pangea i Gialwin. 

23. Aprovar  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  negociat  sense
publicitat,  i  els  corresponents  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i
prescripcions  tècniques  que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte  Servei  de
manteniment i suport de les aplicacions informàtiques Sicalwin i Firmadoc. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  27 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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