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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

16/2019

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

Assistència:

Alcaldessa: Meritxell Roigé i Pedrola
Tts. d’alcalde: Emili Lehmann i Molés, Anna Algueró i Caballé, Dolors Queralt i Moreso, Marià
Martínez i Hierro, i Josep Cugat i Ginovart.
Secretari accidental: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària 15/2019.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 15/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir pròrroga  de  llicència  d’obra  major  núm.  2015-IMA-M0401-000486  per
construcció en planta baixa i canvi de coberta al C/Sínia, 1, de Jesús.

4. Concedir  llicència  d’obra  major  per  adequació  de  local  per  canvi  d’ús  a  habitatge  al
C/Ramon Berenguer IV, 64, 1er, D, de Tortosa.

5. Concedir llicència d’obra major demanada per Agropecuària Artesa de Segre, SCCL, per
adequació  d’explotació  ramadera  en  granja  existent  al  polígon  100,  pacel·la  166,  de
Tortosa.

6. Aprovar inicialment la divisió poligonal del PA-CPT 2021/1c.
7. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del PA-CPT 2021/2c.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

8. Aprovar el  programa d’activitats de les jornades de recreació històrica d’»El  Setge de
Tortosa» que es celebraran els dies 22, 23 i 24 de març de 2019. 

9. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim
laboral temporal, de plans d’ocupació amb motiu de la subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya per a la realització d’accions per a l’ocupació dins del marc del
projecte «Treball als Barris 2018» a l’empara de la Resolució TF/1867/2018 de 24 de
juliol,  per  la  qual  s’obre  la  convocatòria  per  a  l’any  2018  per  a  la  concessió  de
subvencions destinades al programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris. 

SERVEIS A LES PERSONES

10. Adjudicar  el  contracte  «Serveis  per  la  gestió  de  les  activitats  de  lleure  i  menjadors
infantils en períodes de vacances 2019».
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11. Aprovar  la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tortosa i  la

Fundació Gran Teatre del Liceu, de participació en el projecte «Liceu a la fresca», per la
projecció de la representació de l’òpera «Tosca» de G. Puccini, el 28 de juny de 2019.

12. Resoldre el recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de
juny de 2018, en relació a la comunicació ambiental de la modificació no substancial de
l’explotació ramadera situada al  polígon 61, parcel·la 84, d’Els Reguers, de producció
ecològica de garrins amb 35 truges i 1 verro, consistent en la disposició actual amb 35
truges, 1 verro i 350 llavores, a nom d’Agropecuària Vigilpujol, SL.

13. Denegar la sol·licitud de la llicència municipal d'accés de vehicles, gual, de 24 h, al solar
situat entre els carrers de Sebastià Joan Arbó i Verges Paulí, de Tortosa.

14. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2011-00438-8396-B.

15. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2014-00642-5977-Q.

16. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2015-00799-2071-Q.

17. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2016-00827-7506-J.

18. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2016-00843-4340-Q.

19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2016-00851-2781-J.

20. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2016-00880-5354-T.

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01155-7980-C.

SERVEIS CENTRALS

22. Aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial de l’Ajuntament de Tortosa corresponent a l’any
2019.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

23. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
de la representació de l’espectacle «Taverna d’Enrico» que es durà a terme durant la
Festa del Renaixement 2019.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 13 de març de 2019 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola                     Sr. Manuel Garcia Egea   
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