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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

21/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA VUIT D’ABRIL DE DOS MIL DINOU.

Assistència:

Alcaldessa: Meritxell Roigé i Pedrola
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Emili Lehmann i Molés, 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 les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 19/2019.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 20/2019.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 19/2019.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 20/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major per conservació i manteniment en habitatge existent a l’Av.
Generalitat, 138.

4. Acordar la dissolució de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 4 de Tortosa.

SERVEIS A LES PERSONES

5. Donar per finalitzat d'una manera sobrevinguda el procediment corresponent a l'activitat
d'autoescola, de l'Av. de la Generalitat, 127, de Tortosa.

6. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del restaurant bar situat al carrer de Joan
Miró, núm. 6, Tortosa, amb núm. de registre sanitari  43155-11-02-0-6-00057.

7. Desestimar  el  recurs  de  revisió  interposat  contra  l’acord  d’aquesta  Junta  de  17  de
desembre de 2018 en el qual s’ordenava el cessament de l’activitat d’habitatge d’ús
turístic al polígon 5, parcel·la 16, de Bítem.

8. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat del «Pis assistit de 16 a 18 anys
Migjorn» situat al carrer de Lamote de Grignon, núm. 6, 1r, 2, de Tortosa, a nom de la
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

9. Renovar  l’autorització  d’abocament  de  les  aigües  residuals  que  genera  l'activitat  de
fabricació de productes a base de matèries termoplàstiques, que INDUSTRIAS REHAU,
SA, desenvolupa a la parcel·la 54, del c/ F, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó.

10. Acceptar la renúncia de la llicència a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires a la
vorera del davant del restaurant bar situat al carrer de Joan Miró, núm. 6, de Tortosa.
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11. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2002-00015-6860-Q.
12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductora, amb núm. 43500-2016-00836-9097-E.
13. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductora, amb núm. 43500-2016-00847-6763-Y.
14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductora, amb núm. 43500-2019-01165-1290-C.
15. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat titular no

conductor, amb núm. 43500-2019-01166-8447-V.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

16. Aprovar  la  memòria  valorada  de  l’obra  «Renovació  del  paviment  sintètic  de  la  pista
d’atletisme del complex esportiu de Tortosa».

SERVEIS A LES PERSONES

17. Adjudicar  el  contracte «Serveis d’atenció integral  LGTBI  i  de sensibilització per  tal  de
garantir els drets de les persones LGTBI». 

SERVEIS CENTRALS

18. Aprovar  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  i  els
corresponents plecs de clàusules administratives particulars i  prescripcions tècniques
que han  de regir  l’adjudicació  del  contracte  «Serveis  de col·laboració  amb empreses
privades d’auditoria per a la realització d’auditories públiques a les entitats dependents
de l’Ajuntament».

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  10 d’abril de 2019 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

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

2


	5. Donar per finalitzat d'una manera sobrevinguda el procediment corresponent a l'activitat d'autoescola, de l'Av. de la Generalitat, 127, de Tortosa.
	6. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del restaurant bar situat al carrer de Joan Miró, núm. 6, Tortosa, amb núm. de registre sanitari 43155-11-02-0-6-00057.
	7. Desestimar el recurs de revisió interposat contra l’acord d’aquesta Junta de 17 de desembre de 2018 en el qual s’ordenava el cessament de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al polígon 5, parcel·la 16, de Bítem.
	13. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no conductora, amb núm. 43500-2016-00847-6763-Y.
	El secretari accidental
	Vist i plau
	l’alcaldessa
	Sra. Meritxell Roigé i Pedrola Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny


