
Secretaria 

EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
9/2016

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  EN 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA VINT-I-TRES DE FEBRER DE DOS MIL 
SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Meritxell Roigé i Pedrola, Emili Lehmann i Molés, i Alfredo Ferré i 
Fandos.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

PRESIDÈNCIA

1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.

SERVEIS AL TERRITORI

2. Concedir  llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, 
SLU, per estesa de 670 metres de cable subterrani 0,6/1kv fins a suport de 
formigó i  substitució de línia aèria de baixa tensió a la carretera Simpàtica, 
Urbanització Mig Camí.

3. Concedir de llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, 
SLU, per retirada de 540 metres de tram de línia aèria, estesa de 40 metres i 
retibat  de 54 metres  de nova  línia  aèria  i  estesa de 500 metres  de cable 
subterrani a la carretera Simpàtica, Urbanització Mig Camí.

4. Concedire llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, 
SLU, per estesa de 270,5 metres de cable subterrani 0,6/1kv a la carretera 
Simpàtica, Urbanització Mig Camí.

5. Aprovar inicialment el projecte d'obra “Modificació traçat del camí de Tortosa a 
Amposta”. 
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

6. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, 
en  règim  laboral  temporal,  d'un/a  tècnic/a  per  desenvolupar  accions 
d'intermediació laboral com a agència de col·locació col·laboradora amb motiu 
de  la  subvenció  sol·licitada  al  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya,  Ordre 
EMO/299/2015, de 21 de setembre.

7. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, 
en règim laboral temporal, d'un/a tècnic/a per promoure l'emprenedoria entre 
col·lectius de joves en el marc del programa de garantia juvenil de Catalunya, 
Ordre EMO/336/2015, de 29 d'octubre.

8. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, 
en règim laboral temporal, d'un/a tècnic/a superior per al programa de mesures 
actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció 
amb motiu de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya per a la 
realització  de  mesures  actives  d'inserció  per  a  perceptors  de  RMI,  Ordre 
EMO/200/2015, de 2 de juliol.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 25 de febrer de 2016

                                  El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                                Josep Antoni Chavarria Espuny 
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