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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
15/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA QUATRE DE MARÇ 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 l’acta corresponent a la sessió ordinària 14/2019.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 14/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/ Joan Amic, 12, de Tortosa.

4. Concedir  llicència d’obra major  demanada per  Belice ITG,  SL,  per  enderroc d’habitatge
unifamiliar al C/ Saragossa, 25, de Jesús.

SERVEIS A LES PERSONES

5. Aplicar  el  règim  de  controls  de  les  activitats  sotmeses  a  comunicació  a  l’activitat
ramadera de 700 porcs d’engreix situada al polígon 2, parcel·la 26, de la partida de Sant
Rosa, de Bitem.

6. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Miguel de Cervantes confluència amb
el carrer de Sant Blai, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una
parada de 6m2.

7. Autoritzar l’ocupació de la via pública al davant de l’església del carrer de Sant Blai, el
proper 23 d'abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de
9m2, a nom de La Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta.

8. Ordenar el cessament de l’explotació extensiva ovina de les parcel·les 1 i 2 del polígon
120, parcel·la 11 del polígon 125, i parcel·la 71 del polígon 144, de la partida de Sant
Llàtzer, d’aquest municipi.

9. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2006-00157-0210-B.

10. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2009-00315-7044-R.
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11. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2015-00781-6278-D.

12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01130-4252-X.

13. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2019-01131-5559-V.

14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01135-9434-Z.

15. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01152-8153-Q.

16. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2019-01153-6360-D.

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01154-0268-S.

18. Autoritzar la transmissió de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm. 104, pis 1r,
de la secció Sant Josep, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

19. Autoritzar la transmissió de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm. 21, pis 4t, de
la secció Sant Marc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer. 

20. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 355, pis 2n, de la
secció Santa Cinta, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

21. Adjudicar el contracte d’enderroc de l’espai Club de Rem.  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

22. Aprovar  la  pròrroga del  contracte «Serveis auxiliars i  complementaris  de la  Festa del
Renaixement: lot 1 – servei de direcció i guionització dels actes propis de la festa; lot 2 –
servei d’ambientació, decoració i engalament dels espais en els que es du a terme la
Festa del Renaixement».

23. Aprovar la pròrroga del contracte «Servei de decoració i engalanament de balls de gala,
muntatge i decoració de carrosses i provisió de complements per desfilades en diferents
esdeveniments festius organitzats per la Unitat de Festes, dividit en els següents lots: Lot
núm. 1 «Servei de decoració de nits de gala, muntatge i decoració de carrosses per a les
Festes de la Cinta, inclosa la provisió de materials i complements», i Lot núm. 2 «Servei
de muntatge i  decoració de carrosses de la cavalcada de reis,  inclosa la  provisió de
materials i complements adients».

24. Aprovar la pròrroga del contracte «Servei preventiu d’ambulàncies i de vigilància i protecció
de bens i control d’accessos en activitats festives: Lot 1 – Servei preventiu d’ambulàncies;
Lot 2 – Servei de vigilància i protecció de bens i control d’accessos en activitats festives». 
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SERVEIS A LES PERSONES

25. Aprovar  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  simplificat,  i  els
corresponents plecs de clàusules administratives particulars i  prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació del contracte «Serveis per a la realització de tallers del cicle
de la Formació Alternativa».

26. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment simplificat, i els corresponents
plecs de clàusules administratives particulars i  prescripcions tècniques que han de regir
l’adjudicació del contracte Servei per a la gestió de les activitats de lleure a l’Espai Jove de
l’edifici «Lo Carrilet».

*-*-*

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

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

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