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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

4/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA VINT-I-CINC DE GENER DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Meritxell Roigé i Pedrola, Anna Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, Domingo 
Tomàs i Audí, Dolors Queralt i Moreso, Joaquim del Pino i Homedes, i Alfredo Ferré i Fandos.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 3/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 3/2016.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la  
construcció per l’obra realitzada consistent en la construcció 1a fase d'elevació p1, p2 i sota  
coberta per a dos habitatges a l'antiga Carretera de Xerta, núm. 104, de Jesús.

4. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i  residus  de  la  
construcció per Sanitas Nuevos Negocios, SLU, per l’obra realitzada consistent en habilitació 
de local per a clínica dental al c/ Ramon Berenguer IV, núm. 2.

5. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per la construcció d'un nucli d'escales en habitatge 
unifamiliar al c/ Sant Roc, núm. 3, de Jesús.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per a obertura 
de rasa sobre vorera i calçada de 13 x 0,4 m2 i connexió d'un ramal al c/ Portal dels Romeus, 
núm. 1.

7. Concedir  llicència  d'obra  major  sol·licitada  per  a  remunta  i  distribució  per  la  construcció 
d'habitatge unifamiliar a l'Av. Don Àlvaro, núm. 43, de Campredó.

8. Concedir llicència d'obra major sol·licitada per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 
Camí Martí, núm. 78.

SERVEIS A LES PERSONES

9. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat de gimnàs al passeig  
Joan Moreira, núm. 21, L2, de Tortosa.

10. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat de comerç al detall  
d'alimentació al carrer Francesc Gimeno, núm. 3, bxs., de Tortosa.

11. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat de l’activitat d'ús comercial de verduleria 
i altres productes comestibles, a l'av. de Barcelona, núm. 209, de Tortosa.
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12. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  

titular no conductor, amb núm. 43500-2012-00551-3882-V. 
13. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  

titular conductor, amb núm. 43500-2013-00555-9966-G.
14. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular no con-

ductor, amb núm. 43500-2016-00815—6340-C.
15. Tenir per desistida la petició de llicència municipal per instal.lar taules i cadires al carrer de  

Castelló, núm. 16, de Tortosa.
16. Concedir la llicència municipal de gual permanent d’accés de vehicles, a l'aparcament del 

supermercat, amb accés pel carrer de Santa Ma. Rosa Molas, núm. 16, de Tortosa, favor de 
FRAGADIS, SL.

17. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 47, pis 2n, de la sec-
ció  Santa Córdula, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

18. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 190, pis 3r, de la 
secció  Sant Pere, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

ESPAI PÚBLIC

19. Modificar llicència d'ocupació dels llocs de venda de la fira dels dissabtes.

SERVEIS CENTRALS

20. Autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic com a 
professor universitari associat, a temps parcial, del Departament d'Economia de les facultats  
de dret i d'economia i empresa de la Universitat Rovira i Virgili, per part del funcionari d'admi -
nistració local amb habilitació de caràcter nacional, tresorer de l'Ajuntament de Tortosa.

21. Aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Tortosa corresponent a l'exercici 2016.
22. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim labo -

ral temporal, d'un/a oficial 2a, subgrup de classificació professional C2, per a integrar l'equip  
humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment al Teatre Auditori Felip Pedrell,  
en altres equipament i a la via pública.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 28 de gener de 2016

                                El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                               Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny
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