
Secretaria 

EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
60/2016

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

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi 
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Maria Jesús Viña i Ariño, Emili
Lehmann i Molés, i Marià Martínez i Hierro.
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

PRESIDÈNCIA

1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

2. Aprovar els criteris per a la selecció de 2 tècnics per al dispositiu d’inserció
sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials, en base a la Resolució
TSF/1694/2016, de 7 de juliol.

3. Aprovar  les  bases  que  han  de  regir  el  procés  de  selecció  per  a  la
contractació, en règim laboral temporal, de les contractacions adscrites al
programa formació i treball subvencionat pel SOC.

4. Aprovar  les  bases  que  han  de  regir  el  procés  de  selecció  per  a  la
contractació,  en  règim  laboral  temporal,  d’un  tècnic/a  prospector/a  i  un
tècnic/a  tutor/a  orientador/a  per  al  programa  30  plus  amb  motiu  de  la
subvenció  sol·licitada  al  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya,  Resolució
TSF/2379/2016, de 24 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017.
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5. Aprovar  les  bases  que  han  de  regir  el  procés  de  selecció  per  a  la
contractació,  en  règim  laboral  temporal,  d’un  tècnic/a  per  al  programa
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya «Joves per
l’ocupació» amb motiu de la subvenció sol·licitada al Servei d’Ocupació de
Catalunya,  Resolució  TSF/1912/2016,  d’1  d’agost,  per  la  qual  s’obre  la
convocatòria per a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a l’any 2017.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre), 23 de desembre de 2016

                                  El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                            Josep Antoni Chavarria Espuny 

2


	El secretari accidental
	Vist i plau
	l’alcalde


