
Secretaria

 
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

18/2019

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

Assistència:

Alcaldessa: Meritxell Roigé i Pedrola
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Dolors Queralt i Moreso, i Marià Martínez i Hierro.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària 17/2019.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 17/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per obertura de rasa
sobre vorera i calçada a la carretera Simpàtica, núm. 36.

SERVEIS A LES PERSONES

4. Aprovar la realització de les activitats del 30 de març de 2019 dels Castellers de Tortosa.
5. Verificar les condicions de prevenció i protecció contra incendis de l’activitat de botiga

d’articles tipus «basar» a l’av. de la Generalitat, núm. 96, de Tortosa, a nom de GRUPO
ASIA QU, SL.

6. Assabentar-se  del  canvi  de  titularitat  de  l’activitat  de  comerç  al  detall  d’articles  de
bricolatge a l’av. de la Generalitat, núm. 195-199, de Tortosa, a nom de  LEROY MERLIN
ESPAÑA, SLU.

7. Ordenar el cessament de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al camí del Caldero, polígon
5, parcel·la 9, de la Partida Xeco, de Bítem.

8. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al carrer
d’en Carbó, núm. 7, 3r, 1a, de Tortosa, a nom de Disseny i Moda, SL.

9. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de venda d’equips de so i àudio per
a ús particular a l’av. de la Generalitat, 147, porta 1 B, local 3, de Tortosa.

10. Autoritzar l’ocupació de la via pública, davant de l’església del carrer de Sant Blai de
Tortosa o zona de vianants dels carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant
Jordi,  per  tal  d'instal·lar  una  parada  de  6  m2  a  nom  de  la  Fundació  Casa  d’Acollida
Puríssima Concepció Victòria.

11. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de l’Àngel, núm. 8, de Tortosa, o zona de
vianants  dels  carrers  adjacents,  el  proper  23  d'abril,  Diada  de  Sant  Jordi,  per  tal
d'instal·lar una parada de 6 m2.
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12. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, núm. 18, de Tortosa, o zona

de vianants dels carrers  adjacents,  el  proper  23 d'abril,  Diada de Sant  Jordi,  per  tal
d'instal·lar una parada de 9 m2 a nom del Grup Municipal Movem Tortosa.

13. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de La Rosa, núm. 1, de Tortosa, o zona de
vianants  dels  carrers  adjacents,  el  proper  23  d'abril,  Diada  de  Sant  Jordi,  per  tal
d'instal·lar una parada de 8 m2 a nom del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa.

14. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, núm. 17, de Tortosa, o zona
de vianants dels carrers  adjacents,  el  proper  23 d'abril,  Diada de Sant  Jordi,  per  tal
d'instal·lar una parada de 10 m2 a nom de l’Escola de Remolins.

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

16. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, confluència amb el carrer de
Miguel de Cervantes, de Tortosa, o zona de vianants dels carrers adjacents, el proper 23
d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 9 m2  a nom de Panisello
Perruquers, SL.

17. Autoritzar  l’ocupació de la  via  pública al  carrer  de Miguel  de  Cervantes,  núm.  2,  de
Tortosa, o zona de vianants dels 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 Polític Ciutadans.

18. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Àngel, confluència amb el carrer
d’en Carbó, de Tortosa, o zona de vianants dels carrers adjacents, el proper 23 d'abril,
Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 12 m2 a nom de Fundació Privada
Mercè Pla.

19. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça d’Agustí Querol de Tortosa o zona de
vianants  dels  carrers  adjacents,  el  proper  23  d'abril,  Diada  de  Sant  Jordi,  per  tal
d'instal·lar una parada de 36 m2 a nom de Llibreria Viladrich, SL.

20. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Cristòfol Despuig cantonada amb el
carrer de Ramon Berenguer IV, de Tortosa, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per
tal d'instal·lar una parada de 20 m2 a nom de Llibreria Viladrich, SL.

21. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Àngel de Tortosa o zona de vianants
dels carrers adjacents, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una
parada de 9 m2 a nom del grup municipal Candidatura Unitat Popular.

22. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Ildefons, num. 8, per tal d'instal·lar
una parada de 5 m2, i al carrer Sant Blai, amb una parada de 3 m2, o zona de vianants
dels carrers adjacents de Tortosa, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi.

23. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2013-00568-4387-F.

24. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2013-00584-6958-A.

25. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2016-00808-5572-R.

26. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2019-01158-2153-Y.

27. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01159-8000-R.

28. Denegar  targeta d’aparcament per  a  persones amb discapacitat,  modalitat  titular  no
conductor.

29. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01161-0350-S.

30. Acceptar la renúncia a la titularitat del nínxol núm. 74, pis 3r, de la secció Sant Marc, del
cementiri municipal de Sant Llàtzer.
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31. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 169, pis 4t, secció

Sant Josep, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

32. Adjudicar lots del contracte «Serveis de formació a càrrec de professionals autònoms per
a la preparació, impartició, avaluació i seguiment de les accions formatives que ha de
desenvolupar el Centre de Formació Ocupacional de l’Ajuntament de Tortosa segons les
diferents convocatòries del SOC 2018».

SERVEIS A LES PERSONES

33. Concedir la llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent, al carrer de Josep
Mompou, núm. 17, amb accés pel carrer de Francesc Martorell, núm. 3, de Tortosa.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  27 de març de 2019 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

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

3


	33. Concedir la llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent, al carrer de Josep Mompou, núm. 17, amb accés pel carrer de Francesc Martorell, núm. 3, de Tortosa.
	El secretari accidental
	Vist i plau
	l’alcaldessa
	Sra. Meritxell Roigé i Pedrola Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny


