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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
28/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA VINT DE MAIG 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

SERVEIS AL TERRITORI

1. Aprovar definitivament la divisió poligonal del  PA-CPT 2021/1c.
2. Concedir llicència d’obra major demanada per Nedgia Catalunya, SA, per obertura de

rasa sobre vorera i calçada al C/Mercaders, 24, de Tortosa.
3. Concedir pròrroga de llicència d’obra major núm 2018-IMA-M0401-000149.
4. Concedir pròrroga de llicència d’obra major núm 2018-IMA-M0401-000140.

SERVEIS A LES PERSONES

5. Aprovar la programació estable d’arts escèniques i música al Teatre Auditori Felip Pedrell,
per la temporada setembre – desembre de 2019.

6. Acceptar  el  desestiment  de  la  petició  formulada  per  EUROPE  BIG  EVENTS,  SL,  per
instal·lar el «Circ Alegria» al pàrquing del pavelló firal de Remolins, els dies del 20 al 26 de
maig de 2019.

7. Autoritzar a l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa, de la Diputació de Tarragona,
l’ocupació de la via pública de la plaça de l'Absis de la Catedral  per dur a terme un
concert de la Banda de Grau Professional, el dia 28 de maig de 2019 de les 18:00h a les
21:00h.

8. Acceptar la renúncia de la llicència de tinença i conducció del gos potencialment perillós,
de raça Bull Mastiff, anomenat “Cosmos d’Aslaya”.

9. Concedir  llicència municipal  per  a la  tinença i  conducció d'una gossa,  potencialment
perillosa, de raça Pit Bull Terrier, anomenada «Bella».

10. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós,
de raça Pit Bull Terrier, anomenat «Junior».

11. Concedir  llicència municipal  per  a la  tinença i  conducció d'una gossa,  potencialment
perillosa, de raça Pit Bull Terrier, anomenada «Kalash».

12. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment perillós,
de raça Pit Bull Terrier, anomenat «Nacho».

13. Concedir  llicència municipal  per  a la  tinença i  conducció d'una gossa,  potencialment
perillosa, de raça American Pit Bull Terrier, anomenada «Tequila».

14. Concedir llicència municipal per a la conducció d'una gossa, potencialment perillósa, de
raça American Pit Bull Terrier, anomenada «Tequila», amb xip núm. 977200009397461.
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15. Concedir  llicència municipal  per  a la  tinença i  conducció de la  gossa,  potencialment
perillosa, de raça Akita Inu, anomenada «Shiroe».

16. Donar de baixa  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones amb discapacitat,  modalitat
titular no conductora, amb núm. 43500-2014-00665-7276-J.

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01183-6764-R.

18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductora, amb núm. 43500-2019-01184-8858-X.

19. Acceptar  la  renúncia a la  titularitat  del  nínxol  núm. 27,  pis 2n,  de la  secció «A»,  del
cementiri municipal de Sant Llàtzer.

20. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 217, pis 4rt, secció Santa Teresa, del cementiri municipal de
Sant Llàtzer.

21. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de caràcter
temporal del nínxol núm. 164, pis 3r, secció Sant Pau, del cementiri municipal de Sant
Llàtzer.

22. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 226, pis 3r,
secció “B” del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

23. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 6, pis 1r, secció
Sant Pau, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

24. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 428, pis 1r,
secció Sant Angel, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

25. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 427, pis 2n, secció
Sant Angel, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

26. Extingir la concessió del lloc de venda núm. 79 del Mercat Central.
27. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda núm. 44-45 del

mercat de venda no sedentària de la fira dels dissabtes.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

28. Adjudicar el 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)». 

29. Aprovar l’expedient per a l’adjudicació del contracte «Serveis de barra tortosina durant la
Festa del Renaixement 2019».
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SERVEIS CENTRALS

30. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim
funcionarial  de  carrera,  d’una  plaça  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala
tècnica,  classe  tècnica  superior,  categoria  tècnic/a  superior  d’administració  especial,
psicologia, subgrup de classificació professional A1, a l’Ajuntament de Tortosa.

31. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció de promoció interna per a la
cobertura,  en  règim  funcionarial  de  carrera,  d’una  plaça  de  l’escala  d’administració
general,  subescala administrativa, categoria administratiu/va,  subgrup de classificació
professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa.

32. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció de promoció interna per a la
cobertura, en règim funcionarial de carrera, de tres places de l’escala d’administració
especial,  subescala de serveis  especials,  classe policia  local,  categoria sergent  de la
Policia  Local,  de  l’escala  intermèdia,  subgrup  de  classificació  professional  C1,  a
l’Ajuntament de Tortosa.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  22 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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