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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

20/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA U D’ABRIL 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 18/2019.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 18/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència d'obra major  demanada per  Dorseran Serveis  & Construcció,  SL,  per
enderrocament de l’immoble situat al C/Bou, núm 4.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Pujada Santa Clara, 13, de Tortosa.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per obertura de rasa
sobre vorera i calçada al C/Nou de Cirera, 8, de Tortosa.

6. Concedir llicència de parcel·lació al C/Penyaflor, 7, d’Els Reguers.
7. Concedir llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer Haro (avui carrer Joaquim

Roca), 19 i 21, de Campredó.
8. Denegar llicència de parcel·lació de la finca registral 13945, situada al camí dels Còdols,

dins del Polígon d’Actuació PA Nivera 2023 5d.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

9. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert -i els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques corresponents- per a l’adjudicació de
l’ocupació de la via pública amb destí a la realització de la Festa del Renaixement (XXIV
edició corresponent a l’any 2019, eventualment prorrogable a les edicions dels anys 2020 i
2021). 

SERVEIS A LES PERSONES

10. Acceptar la renúncia a desenvolupar l’activitat de venda d’articles de segona mà al carrer
Napron, núm. 5, de Tortosa.
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11. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de botiga roba i complements al
carrer de l'Argentina, núm. 21, de Tortosa.

12. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de comerç al detall de pa i pastes al
carrer del Sol, núm. 16 bxs, de Tortosa, amb registre sanitari municipal núm. 43155-05-
02-0-0-00056.

13. Donar de baixa la  llicència municipal d’accés de vehicles (gual)  del  carrer d’Inocenci
Soriano Montagut, núm. 37, de Tortosa.

14. Autoritzar l’ocupació de  8 m2  de la via pública per vendre palmes, el dia 8 d’abril  de
2019, a la plaça de Barcelona.

15. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Àngel de Tortosa el proper 23 d'abril,
Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 6 m2   a nom d’Emate (Associació
Esclerosis Múltiple Terres de l’Ebre).

16. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Àngel de Tortosa el proper 23 d'abril,
Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 4 m2   a nom de Casal Popular
Panxampla.

17. Autoritzar  l’ocupació de la  via  pública al  carrer  de Miguel  de  Cervantes,  núm.  5,  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 d’Esquerra Republicana de Catalunya.

18. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça d’1 d’Octubre i al 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 10 m2 a nom del Centre del llibre i Paper, SL.

19. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de la Cinta de Tortosa el  proper 23
d'abril,  Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 9 m2  a nom de Llibreria
Viladrich, SL.

20. 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 d’AFCISQUIM
(Associació d’afectats de fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple de les
TTEE).

21. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2006-00167-7891-E.

22. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2016-00839-3587-M.

23. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2015-00770-5742-F.

24. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2016-00832-9945-Z.

25. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2018-01052-9976-E.

26. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01162-0310-Q.

27. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01163-8424-K.

28. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01164-6078-P.

29. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença  i  conducció  d'una  gossa,  potencialment
perillosa, de raça Rottwailer-American Stanfort, anomenada «Puma».
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

30. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, simplificat i sumari, i
els corresponents plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
que  han  de  regir  l’adjudicació  del  contracte  administratiu  de  subministrament  en
arrendament d’infraestructures per a les activitats festives de l’anualitat 2019. 

SERVEIS CENTRALS

31. Aprovar l’acord per a la contractació de subministrament de paper mitjançant l’adhesió
al contracte derivat núm. 2018.03-D1 de l’acord marc de subministrament de paper amb
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Lyreco España, SA.

32. Adjudicar el contracte corresponent al servei de manteniment i suport de les aplicacions
informàtiques Sicalwin i Firmadoc.

33. Modificar els acords primer, criteri general 5, i segon adoptats per la Junta de Govern
Local  en  sessió  ordinària  de  data  11  de  març  de  2019,  pel  qual  s’aprova  l’oferta
d’ocupació pública parcial de l’Ajuntament de Tortosa, corresponent a l’any 2019.

ESPAI PÚBLIC

34. Adjudicar el contracte «Subministrament i instal·lacó de diverses àrees de jocs infantils al
municipi de Tortosa».

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  1 d’abril de 2019 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

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