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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
27/2019

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA TRETZE DE MAIG DE DOS MIL DINOU.

Assistència:

Alcaldessa: Meritxell Roigé i Pedrola
Tts.  d’alcalde: Josep-Felip Monclús i  Benet,  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 26/2019.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 26/2019.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar  definitivament  la  divisió  poligonal  del  polígon  d’actuació  PA-PTR
(POTRA DE PI) 2123/8p.

4. Aprovar la memòria valorada dels treballs d’arranjament pels desperfectes
ocasionats per l’ensorrament de les cases situades al carrer Montcada, 33 i
35, de Tortosa.

5. Aprovar la memòria valorada dels treballs d’arranjament pels desperfectes
ocasionats per l’ensorrament de les cases situades al carrer Sant Francesc,
14, 16, 18 i 20, de Tortosa. 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

6. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a programes concrets i activitats de
promoció turística del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
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SERVEIS A LES PERSONES

7. Aprovar la realització de l’activitat «Toca al carrer», de commemoració del
Dia Internacional de la Música, el 21 de juny de 2019.

8. Suspendre cautelarment l’activitat del bar de la plaça de la Constitució,
núm. 4, de Tortosa..

9. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual) del carrer
Marquesa de la Roca, núm. 12, de Tortosa.

10.Expedir  un  duplicat  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat, modalitat titular conductora, amb núm. 43500-2018-01066-
1189-N.

11.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular conductora, amb núm. 43500-2009-00320-9897-E.

12.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2011-00458-0824-B.

13.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2013-00583-2077-G.

14.Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular no conductora, amb núm. 43500-2016-00846-6965-F.

15.Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular no conductora, amb núm. 43500-2019-01178-0335-J.

16.Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2019-01179-8678-N.

17.Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular no conductora, amb núm. 43500-2019-01180-5398-Q.

18.Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2019-01181-6058-Z.

19.Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2019-01182-0267-Z.

20.Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i
de caràcter temporal del nínxol núm. 116, pis 1r, secció Sant Mateu, del
cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

21.Autoritzar  la  destrucció  d’armes  reglamentàries  de  la  Policia  Local,  per
deteriorament i la seva baixa a la Interenció d’Armes de la Guàrdia Civil.  
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PRESIDÈNCIA

22.Resoldre  el recurs de reposició interposat per l’empresa «La Hispano de
Fuente  en  Segures,  SA»  contra  desestimació  pressumpta  de  sol·licitud
formulada en data 15 de gener de 2019 d’increment de les tarifes del servei
de transport col·lectiu urbà de viatgers del qual n’és concessionària.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

23.Aprovar  l’expedient  de  contractació  mitjançant  procediment  obert,
simplificat  i  sumari,  del  contracte  de  serveis  d’agent  artístic  per  a  la
contractació  d’orquestres  per  a  les  Festes  de  la  Cinta  de  la  ciutat  de
Tortosa i les festes dels nuclis d’«Els Reguers» i «Vinallop».

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  15 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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