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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

48/2016

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-QUATRE D'OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Meritxell  Roigé i Pedrola, Maria Jesús
Viña i Ariño, Anna Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, Marià Martínez i Hierro, i
Dolors Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l'acta corresponent a la sessió ordinària 47/2016.
2. Aprovar l'extracte corresponent a la sessió ordinària 47/2016.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

3. Acordar la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva constituïda en el seu dia
per Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, SL, corresponent al lot núm. 2 «Videowall
3D» del contracte «Subministrament, instal·lació i muntatge d’equipament informàtic,
interactiu i audiovisual per a la sala d’atenció al públic de l’oficina de turisme situada
al vestíbul del museu de Tortosa».

SERVEIS AL TERRITORI

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Telefónica de España per construir un
nou canalitzat i instal·lar dues noves arquetes al c/ Maria d' Oviedo, 48, i c/ Bisbe
Serra, 47.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Distribución SDG, SA, per
a obertura de rasa de 0,8 x 0,6 x 0,5 m. sobre vorera al carrer Argentina, núm. 30.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Plásticos Castellá, SA, per adequació
d'un terreny per a zona d'aparcament al camí Arenes, s/n.

7. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Rehabilitació pavelló 15 de l’antic escorxador
per Unitat de Cultura”.

SERVEIS A LES PERSONES

8. Revertir a favor de l’Ajuntament el dret funerari del nínxol núm. 13, pis 4t, de la
Secció “B”, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.
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9. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment

perillós anomenat “Araco”.
10. Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció d'un gos potencialment

perillós anomenat “Moly”.
11. Donar conformitat al control mediambiental de l'activitat de fabricació de pintures i

altres revestiments, situada al Polígon Industrial Baix Ebre, C/D, parcel·la 61, de
Campredó,  a nom de Fakolith Chemical Systems, SLU.

12. Acceptar  la  renúncia de  l'activitat  d'una  consulta  de  podologia,  ubicada  a
l'avinguda de la Generalitat, 141, 1r, 1a, de Tortosa.

13. Tenir per complimentat el tràmit de comunicació de l'inici de l’activitat d'assessoria
fiscal, a l'avinguda de la Generalitat, 118, B, de Tortosa, formulat per Albacar Riba
Assessoraments, SL.

14. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat d'ús comercial, per a
la venda de complements per a la llar,  de l'avinguda de la Generalitat,  16,  de
Tortosa, a favor de NICO-GESIN, SL

15. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat de venda de telefonia mòbil i
accessoris,  a  la  plaça  d'Agustí  Querol,  2,  de  Tortosa,  a  nom  de  Telcat
Telecomunicacions, SL.

16. Verificar les condicions de prevenció i protecció contra incendis de l’activitat de
comerç  al  detall  d’articles  de  bricolatge  a  l’av.  de  la  Generalitat,  núm.  13p
(parcel·la  E11  del  PP  Temple  Sud),  de  Tortosa,  a  nom  d’AKI  BRICOLAJE
ESPAÑA, SLU.

17. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2015-00760-6259-P.

18. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2016-00900-5098-C.

19. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2016-00901-3938-S.

20. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat, modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2011-00440-2633-F.

21. Concedir la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2003-00024-0611-P.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI

22. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  la  Generalitat  de  Catalunya,
Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  Direcció  General  d'Infraestructures  de
Mobilitat, per fer aparcament de turismes per suport a la nova llançadora d'autobusos
a l'hospital Verge de la Cinta a Tortosa, a la plaça Mossèn Bellpuig, núm. 3.

23. Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 25 de juliol
del 2016 de concessió de llicència a Inversions Abrocu, SL, de divisió horitzontal de
la  nau  situada  a  la  parcel.la  assenyalada  amb el  número  7a  del   projecte  de
reparcel.lació del PP Portal de Ciutat Centre, de superfície 1.749,92 metres quadrats,
situada a la carretera Tortosa-l'Aldea C-42, km 2,5.
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SERVEIS CENTRALS

24. Convocar  els  processos  de selecció per  a  la constitució  i  funcionament  de tres
borses de treball de personal laboral, per a la cobertura de necessitats de personal
no permanent,  de les  categories professionals  d’oficial  1a (C2),  oficial  2a (C2),  i
operari/a (AP) (amb via ordinària i via de reserva per a persones discapacitades), per
a integrar  l’equip  humà que ha de desenvolupar  la  prestació del  manteniment  i
conservació d’edificis, equipaments, instal·lacions i via pública municipals, adscrits a
l’àrea d’Espai Públic de l’Ajuntament de Tortosa, i aprovar les bases que els han de
regir. 
 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 28 d'octubre de 2016

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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