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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

33/2019

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN  SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA QUATRE DE JUNY DE DOS MIL DINOU.

Assistència:

Alcaldessa: Meritxell Roigé i Pedrola
Tts. d’alcalde: Emili Lehmann i Molés, i Maria Jesús Viña i Ariño.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

PRESIDÈNCIA

1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.

SERVEIS AL TERRITORI

2. Adjudicar el contracte de l’obra “Renovació del paviment sintètic de la pista d’atletisme del
complex esportiu de Tortosa”.

SERVEIS A LES PERSONES

3. Aprovar  inicialment  l’avantprojecte  d’ordenació  forestal  de  la  ”Mola  de  Catí”,  mont
d’utilitat pública núm. 24 del terme municipal de Tortosa.

4. Aprovar inicialment l’avantprojecte d’ordenació forestal del mont d’utilitat pública núm.
23 “Barranc de Regatxol i Figuerasses” del terme municipal de Tortosa.

5. Acceptar  la  renuncia  del  canvi  no  substancial  de  l’activitat  que  SOLDEBRE,  SCCL,
desenvolupa al camí de la Raval de Crist, s/n, de Tortosa, consistent en la instal·lació
d’un centre d’interpretació de l’oli a nom de SOLDEBRE, SCCL.

6. Assabentar-se de l’inici  de l’activitat d’un centre d’interpretació de l’oli,  al  Camí de la
Raval de Crist, s/n, de Tortosa, a nom de SOLDEBRE, SCCL.

7. Autoritzar l’ocupació de 52,78 m2 de l’aparcament públic situat entre la Rbla. de Pompeu
Fabra xamfrà carrer del Comerç, de Tortosa, el dia 9 de juny de 2019, de les 15 a les 20
h, per a la instal·lació d’un inflable.

8. Autoritzar l’ocupació de 22 m2 al c/ de David Ferrando, davant del restaurant «la Torreta»
de Tortosa, el dia 9 de juny de 2019, de les 14 a les 20 h, per a la instal·lació d’un
inflable.

9. Autoritzar al Grup d’Estudi i Comunicació Ambiental GRAËLLSIA, l’ocupació de la Rbla. de
Felip Pedrell, a l’alçada del “Pont Roig”, el dia 9 de juny de 2019, de les 10:00 a les
13:00 h,  amb motiu  de la  Festa de la  Natura,  amb col·laboració de l’Ajuntament  de
Tortosa.

10. Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat  titular
conductor, amb núm. 43500-2006-00164-6017-B.

11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no
conductor, amb núm. 43500-2016-00837-6256-S.
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12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductora, amb núm. 43500-2018-01117-3708-X.
13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no

conductor, amb núm. 43500-2019-01191-0511-M.
14. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció del gos, potencialment perillós, 

de raça American Bully, anomenat «Tayson». 
15. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença  i  conducció  de  la  gossa,  potencialment

perillosa, de raça American Staffordshire Terrier, anomenada «Nina».

SERVEIS CENTRALS

16. Adjudicar  el  contracte  de  subministrament  de  paper  mitjançant  contracte  basat  del
contracte derivat núm. 2018.03-D1 de l’Acord marc de subministrament de paper amb
destinació als ens locals de Catalunya (Exp.  2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Lyreco España, SA.

17. 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  «Serveis  de  recollida,  transport,
custòdia,  manipulació,  recompte  i  abonament  al  compte  designat  dels  fons  en  efectiu
recaptats de la zona blava municipal».

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  5 de juny de 2019 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa

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