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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
23/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA QUINZE 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, i Josep Cugat i Ginovart.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió ordinària 21/2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 22/2019.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 21/2019.
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària i urgent 22/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la certificació núm. 1  del  projecte de l’obra «urbanització plaça de la Catedral».
4. Concedir d’aprovació de llicència d’obra major demanada per la Comunitat Propietaris del

C/Palau, 2, per rehabilitació de façana i elements comuns al C/Palau, 2, de Tortosa.
5. Concedir llicència d’obra major per arranjament de coberta al C/ Benissanet, 23, de Jesús.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Aprovar la realització de la III Feria de Abril, el 27 d’abril de 2019.
7. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l’activitat del  pàrquing ubicat a la

planta semi soterrani de l’edifici del carrer de Llevant i carrer de Migdia, s/n, de Vinallop,
amb accés per aquest últim, a nom de la Comunitat de Propietaris Residencial Vinallop.

8. Donar per finalitzat el tràmit de comunicació de l’activitat d’un centre de ioga al carrer
del Marques de Bellet, núm. 13, pis 1r, de Tortosa.

9. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat de perruqueria del carrer de
Verges Paulí, 27, bxs, de Tortosa.

10. Autoritzar a la Parroquia Ortodoxa Rumana Natividad de la Madre de Dios, l’ocupació de
la plaça de Mossèn Sol,  la nit del 26 d’abril de les 21:00 h fins a les 21:45 h i el 28
d’abril de les 00:00 h fins a les 01:00 h, per celebrar la pasqua pel ritus ortodox.

11. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Àngel o zona de vianants de carrers
adjacents de Tortosa el  proper 23 d'abril,  Diada de Sant Jordi,  per tal d'instal·lar una
parada de 9 m2 a nom de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
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12. Autoritzar l’ocupació de la via pública a l’Avda. de Catalunya, núm. 33, de Tortosa, el
proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 3 m2.

13. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’Àngel o zona de vianants de carrers
adjacents de Tortosa, el proper 23 d'abril,  Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una
parada de 4 m2  a nom de la Fundació Vicente Ferrer.

14. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, núm. 38-40, de Tortosa, el
proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 8 m2.

15. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça del Carrilet i a la plaça de Barcelona
d’aquesta ciutat, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada
de 6 m2 a nom de l’Institut Cristòfol Despuig.

16. Autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça Francesc Macià i al parc infantil,  de
Tortosa, el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, de les 16:00 h fins les 19:00 h, per tal
de realitzar diferents tallers per a la mainada, a nom d’Associació de Veïns de Ferreries
Sant Vicent.

17. Autoritzar l’ocupació de la via pública a l’Avda de la Generalitat, núm. 151, i a l’Avda. de
la Generalitat davant del parc municipal Teodor Gonzàlez, el proper 23 d'abril, Diada de
Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 9 m2 a cada emplaçament.

18. Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer de Sant Blai, núm. 5, de Tortosa, el proper
23 d'abril, Diada de Sant Jordi, per tal d'instal·lar una parada de 8 m2.

19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2016-00845-4802-V.

20. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2017-00959-3830-M.

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01167-3816-J.

22. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2019-01168-1013-Y.

23. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01169-1785-L.

24. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01170-0668-L.

25. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01171-0307-P.

26. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01172-4010-T.

27. Atorgar llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós, de
raça Rottweiler, anomenat «Keo».

SERVEIS CENTRALS

28. Substituir la garantia definitiva dipositada mitjançant aval bancari de Caixabank, SA, per un
aval inferior de la Junta de Compensació del Pla Parcial Temple Sud de Tortosa.
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

29. Aprovar  el plec de clàusules administratives particulars,  amb les seves corresponents
prescripcions tècniques, i  l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat
sense publicitat segons les previsions de l’art. 168 A) 1r LCSP, 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
(lots 2, 3, 4 i 6 declarats prèviament deserts en procediment obert en forma simplicada). 

SERVEIS A LES PERSONES

30. Adjudicar  el  contracte «Serveis per  a la  realització de tallers del  cicle de la formació
alternativa». 

31. Adjudicar el contracte «Serveis per a la gestió de les activitats de lleure a l’Espai Jove de
l’Edifici «Lo Carrilet»».

32. 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 «Serveis per la gestió de les activitats del
casal d’activitats artístiques i culturals per a la inclusió social 2019».

SERVEIS CENTRALS

33. Modificar la guia dels pressupostos participatius 2019.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  16 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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