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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

26/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA SIS DE MAIG 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 25/2019.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 25/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra «Enderroc espai Club de Rem».
4. Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra «Remodelació del llac vell al parc Teodor

González».
5. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra «Canvi de coberta a l’antiga escola de Sant Llatzer».
6. Concedir llicència de segregació al C/Solicru, 3 i 5, de Campredó. 

SERVEIS A LES PERSONES

7. Aprovar el conveni de col·laboració per regular la donació del fons documental de la família
Domingo i integrar-lo en el propi catàleg de la Biblioteca Marcel·lí Domingo.

8. Assabentar-se de la transmissió de l’activitat de la unitat de subministrament de venda
al detall de carburants per a motors de combustió interna a la C-42, Qm. 10,5, Portals de
Ciutat Centre de Tortosa, a nom de TAMOIL ESPAÑA, SA.

9. Assabentar-se de la transmissió de l’activitat del taller de reparació de vehicles de motor
que fa tractament de superfície, situat al carrer de Vilalba, núm. 36-38, de Jesús, a nom
dels components de la CB ELECTROMECANICA SANT LLATZER.

10. Assabentar-se  de la  transmissió  de la  titularitat  del  bar  amb nom comercial  “Paco’s
Temple” situat al passeig de Jaume I, núm. 20, de Tortosa, amb núm. de registre sanitari
43155-11-01-0-2-00060.

11. Acceptar la renúncia a desenvolupar l’activitat de perruqueria del carrer Francesc Vicent
Garcia, núm. 29, de Tortosa.

12. Assabentar-se del control inicial ambiental de l’activitat de la residència per a la tercera
edat del carrer del Bisbe Serra, núm. 6, de Tortosa, a nom de RESIDENCIA TERCERA
EDAT L’ONADA, SL.
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13. Assabentar-se de l’inici de l'activitat de magatzem distribuïdor d’alimentació a l’av. del

Japó, núm. 115 bis, nau 5, (segona fase), del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó, a
nom de General Markets Food Iberica, SAU.

14. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de perruqueria a l’av. de Remolins,
núm. 20, local 2, de Tortosa.

15. Acceptar la renúncia a desenvolupar l’activitat de cria de 10 caps d’oví per autoconsum,
a la parcel·la  31, del polígon 45, de Tortosa, formulada per Rústicas Faiges, SL.

16. Autoritzar l’abocament de les aigües residuals que genera l'activitat d’oficina de lloguer
de vehicles, al carrer H, parcel·les 79-80, del Polígon Industrial Baix Ebre de Campredó, a
nom de Davima Motors, SA.

17. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) del carrer del Sol, núm.
17, de Tortosa.

18. Concedir llicència municipal d'accés de vehicles, gual permanent, al carrer de Joan B.
Topete, núm. 3, de Tortosa.

19. Concedir  llicència municipal  per  a la  tinença i  conducció de la  gossa,  potencialment
perillosa, de raça American Stanfort, anomenada «Cloe».

20. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2005-00143-6034-Q.

21. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2009-00310-7986-S.

22. Donar de baixa  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,  modalitat
titular no conductora, amb núm. 43500-2013-00614-7946-Q.

23. Renovar de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2002-00005-1476-L.

24. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2014-00662-2269-F.

25. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2015-00771-4690-Y.

26. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2016-00853-2456-H.

27. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01173-8379-N.

28. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01174-5258-R.

29. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01175-7319-X.

30. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01176-1089-M.

31. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2019-01177-0294-H.

32. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 246, pis 3r, secció Santa Teresa del cementiri  municipal de
Sant Llàtzer.

33. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 46, pis 3r, secció A, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

34. Expedir  un duplicat  del  títol  funerari  del  nínxol  núm. 207,  pis 4t,  del  cementiri  d’Els
Reguers.

35. Autoritzar  la  transmissió  de la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol  núm.  85,  pis  4t,
secció Sant Tomàs, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

36. Autoritzar  la  transmissió  de la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol  núm.  12,  pis  1r,
secció “C”, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
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37. Autoritzar  la  transmissió  de la  titularitat  del  dret  funerari  del  nínxol  núm.  82,  pis  3r,

secció “C”, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
38. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 173, pis 4t, 

secció Santa Cinta, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
39. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 97, pis 4t, secció

Sant Tomàs, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

40. Adjudicar el contracte de subministrament en arrendament d’infraestructures per a les
activitats festives de l’anualitat 2019.

SERVEIS A LES PERSONES

41. 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  d’impartició  del  mòdul  C
«Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic» del Servei de primera acollida
de  la  Llei  10/2010,  del  7  de  maig,  d’acollida  de  les  persones  immigrades  i  de  les
retornades a Catalunya». 

SERVEIS CENTRALS

42. 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  «Subministrament  en  la
modalitat  d’arrendament de les llicències d’ús i  futures actualitzacions de programari
antivirus: Panda Adaptive Defense 360 per 3 anys».

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  8 de maig de 2019 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

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