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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

29/2019

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-VUIT 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

SERVEIS AL TERRITORI

1. Concedir  llicència  d’obra  major  demanada  per  Planters  Estorach,  SL,  per
construcció d’umbracle al polígon 38, parcel·les 7 i 8 de Campredó.

2. Concedir llicència d’obra major demanada per Turespaña, per obres d’arranjament
de la muralla del Castell de la Suda al C/Castell de la Suda, s/n, de Tortosa.

3. Concedir llicència de parcel·lació al C/Sant Gregori, 14, i C/Pedra Alta, 10 i 12, d’Els
Reguers.

4. Concedir llicència d’obra major demanada per Servei Global Mesquearquitectura,
SL, per reforma d’habitatge entre mitgeres al C/Progrès, 19, de Tortosa.

5. Aprovar la certificació núm. 11 del projecte de l’obra “Construcció complex esportiu
piscines”. 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

6. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i
funcionament  d’una  borsa  de  treball  de  personal  laboral  temporal,  per  a  la
cobertura de necessitats de personal no permanent, de la categoria professional de
tècnic/a promoció turística o similar,  subgrup de classificació professional A2, a
l’Ajuntament de Tortosa.

SERVEIS A LES PERSONES

7. 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  mediació
sociocultural per a l’atenció del poble gitano».
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8. Adjudicar el contracte «Serveis per a la gestió de les activitats del casal d’activitats

artístiques i cultural per a la inclusió social».
9. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del bar situat a la Rbla. de Felip

Pedrell, núm. 112, de Tortosa, amb nom comercial «Bar Caribe», amb núm. de
registre sanitari 43155-11-01-0-1-00063.

10. Autoritzar al CASAL POPULAR PANXAMPLA, la realització d’una activitat recreativa
musical extraordinària el dia 7 de juny de 2019, de les 23:00 a les 03:00 h al
parc municipal  Teodor Gonzàlez.

11. Donar de baixa la llicència municipal d’accés de vehicles (gual)  del carrer de
Josep Monpou, núm. 4, de Tortosa.

12. Renovar  la  targeta  d’aparcament per  a persones amb discapacitat,  modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00597-4759-T.

13. Renovar  la  targeta  d’aparcament per  a persones amb discapacitat,  modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2013-00598-4755-L.

14. Renovar  la  targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat
titular conductora, amb núm. 43500-2014-00672-1403-M.

15. Renovar  la  targeta  d’aparcament per  a persones amb discapacitat,  modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2015-00779-7299-M.

16. Renovar  la  targeta  d’aparcament per  a persones amb discapacitat,  modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2016-00854-0297-J. 

17. Renovar  la  targeta  d’aparcament per  a persones amb discapacitat,  modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2018-01057-0238-H. 

18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat
titular no conductora, amb núm. 43500-2019-01185-7834-Y.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2019-01186-7687-W.

20. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2019-01187-0246-B. 

21. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2019-01188-3182-H.

22. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2019-01189-6558-A.

23. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,  modalitat
titular conductora, amb núm. 43500-2019-01190-5631-X.

24. Assabentar-se del canvi de domicili on residirà el gos, potencialment perillós, de
raça American Stanfford, anomenat “Fúria”, amb xip núm. 941000019878974,
per canvi de domicili de la seva propietària.

25. Concedirr llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos, potencialment
perillós, de raça Doberman, anomenat «Woody de Pentdob».

26. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i de
caràcter temporal del nínxol núm. 161, pis 4t, secció Sant Joan, del cementiri
municipal de Sant Llàtzer. 

27. Autoritzar  la  transmissió  del  dret  funerari  del  nínxol  núm. 275,  pis  2n,  de la
secció C, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

28. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 64, pis
1r, secció Sant Joaquim, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
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29. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 25, pis

3r, secció Santa Cinta, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
30. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 164, pis 1r,

de la secció Sant Tomàs, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  29 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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