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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
17/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA DIVUIT 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 16/2019.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 16/2019.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Donar per complimentat el condicionant fixat en l'acord d'aquesta Junta de Govern Local
de 13 de juny de 2016,   en relació al  control  periòdic  del   restaurant  bar  de la  pl.
d’Espanya,  núm.  14,  d’Els  Reguers,  amb núm.  de registre  sanitari  43155-11-02-0-6-
00055.

4. Assabentar-se de la realització del control periòdic de l’activitat del restaurant bar que es
desenvolupa dins de l’hipermercat Sabeco situat a l’av. de Jesús, 26-44, de Tortosa.

5. Donar per finalitzat el tràmit de comunicació de l’activitat d’establiment comercial tipus
supermercat a l’avinguda Generalitat, 159, de Tortosa, a nom de Ebremarket, SL, amb
núm. de registre sanitari 43155-19-02-0-0-00054.

6. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de centre de perruqueria i estètica,
al carrer de Francesc Gimeno, núm. 6, de Tortosa, a nom de Perruqueria Naycaram, SL.

7. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Angel de Tortosa o zona de vianants
de carrers adjacents, el  proper 23 d'abril,  Diada de Sant Jordi, per tal  d'instal·lar una
parada de 8 m2 a nom del Centre de Suport Familiar Els cinc sentits, CB.

8. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Àngel de Tortosa o zona de vianants
de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, per tal
d'instal·lar una parada de 12 m2 a nom de l’Associació per al refugi i cura dels animals,
Protectora ARCA.

9. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Angel de Tortosa o zona de vianants
de carrers adjacents, el  proper 23 d'abril,  Diada de Sant Jordi, per tal  d'instal·lar una
parada de 9 m2  a nom de l’Assemblea Nacional Catalana.

10. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Angel de Tortosa o zona de vianants
de carrers adjacents, el  proper 23 d'abril,  Diada de Sant Jordi, per tal  d'instal·lar una
parada amb carpa de 9 m2 a nom del Casal Popular Panxampla.
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11. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l'Àngel de Tortosa o zona de vianants
de carrers adjacents, el  proper 23 d'abril,  Diada de Sant Jordi, per tal  d'instal·lar una
parada de 10 m2 per vendre llibres de segona mà, a nom de Progat Tortosa.

12. Autoritzar  l’ocupació  de  la  via  pública  a  la  plaça  de  l'Àngel  cantonada  carrer  dels
Mercaders de Tortosa o zona de vianants de carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada
de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 9 m2 a nom del Partit Demòcrata Europeu
Català.

13. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Àngel de Tortosa o zona de vianants
de carrers adjacents, el  proper 23 d'abril,  Diada de Sant Jordi, per tal  d'instal·lar una
parada de 9 m2  a nom de la Residencia Tercera Edat l’Onada, SL. 

14. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai de Tortosa, el proper 23
d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2 a nom de l’Associació
Cultural 4 més 1 Gaiters de l’Aguilot.

15. Autoritzar l’ocupació de la via pública a l’av. de Remolins, núm. 34-36, de Tortosa, el
proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 2,40 m2.

16. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la Plaça de Barcelona de Tortosa, el proper 23
d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 9 m2 a nom del Club Twirling
Tortosa.

17. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, núm. 7, de Tortosa, el proper
23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 10 m2.

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

19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2009-00295-1195-N.

20. Donar de baixa  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,  modalitat
titular conductora, amb núm. 43500-2011-00449-0413-G.

21. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductora, amb núm. 43500-2013-00591-8089-P.

22. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2018-01038–3648-B.

23. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01156-6590-E.

24. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2019-01157-4679-X.

25. Autoritzar la transmissió del dret funerari del panteó núm. 1, del cementiri municipal de
Sant Llàtzer.

26. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 90, pis 3r, de la
secció Sant Jordi, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

27. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 96, pis 1r, secció Sant Tomàs del cementiri municipal de Sant
Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

28. Adjudicar el contracte d’urbanització l’espai Club de Rem.  

2



Secretaria

 

SERVEIS CENTRALS

29. Adjudicar el contracte corresponent al servei de manteniment i suport de les aplicacions
informàtiques Gialwin i Pangea. 

30. Revocar els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en sessió de 28 de gener de
2019, d’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció de promoció interna,
mitjançant concurs oposició per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de tres
places  de  l’escala  d’administració  general,  subescala  administrativa,  categoria
administratiu/va,  subgrup  de  classificació  professional  C1,  i  de  la  corresponent
convocatòria, i d’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció de promoció
interna, mitjançant concurs oposició per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera,
d’una  plaça  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  tècnica
superior,  categoria  tècnic/a  superior  d’administració  especial,  psicologia,  subgrup  de
classificació professional A1, i de la corresponent convocatòria.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  19 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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