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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

4/2017

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

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 3/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 3/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major per substitució de coberta de magatzem agrícola al
polígon 105, parcel·la 36, de Bítem.

4. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  la  Generalitat  de  Catalunya,
Departament de Justícia, per  adequació de coberta,  instal·lació elèctrica i  contra
incendis a la plaça dels Estudis, s/n.

5. Denegar llicència urbanística per divisió horitzontal de la finca situada a la partida
dels Ports, 21.

6. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
per estesa de xarxa aèria de baixa tensió al polígon 63, parcel·la 20.

7. Concedir llicència d'obra major per ampliació habitatge unifamiliar i construcció de
piscina a la Urbanització Parc Nivera, 13A.

8. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Mercadona,  SA,  per  reforma  de
supermercat  i  aparcament a l'Avinguda Generalitat,  sector Portal  de Ciutat Nord,
parcel·les 13-16-17.

9. Aprovar  definitivament  el  projecte  d'urbanització  del  PA-Parc  Nivera  2023/5F
Oest.

10. Concedir  llicència d'obra major  per construcció d'un habitatge unifamiliar  aïllat  al
camí de Nivera, s/n.

11. Concedir llicència d'obra major demanada per Xarxa Oberta de Comunicacions i
Tecnologia  de  Catalunya,  SA,  per  connexió  de  fibra  òptica  a  la  seu de  les
delegacions territorials de les Terres de l'Ebre, al c/ Montcada, núm. 26. 
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SERVEIS A LES PERSONES

12. Verificar  les condicions de prevenció i  protecció contra incendis  del  magatzem
existent  de  productes  químics  intermijos  acabats  del  carrer  A  del  Polígon
Industrial Baix Ebre de Campredó de l’empresa ERCROS, SA.

13. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del bar del carrer de Sant Pere,
núm. 6,  d’aquesta  ciutat,  i  de la modificació  no substancial  amb la  instal·lació
d’una màquina per elaborar xurros.

14. Assabentar-se  de  la  transmissió  de  la  titularitat  del  restaurant  bar  que  es
desenvolupa dins de l’hipermercat Sympli situat a l’av. de Jesús, de Tortosa. 

15. Donar per complimentat el tràmit de comunicació per a la instal·lació d'arnes a la
parcel·la 87-89, del polígon 85, de Campredó.

16. Autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’ocupació de la via pública amb
la instal·lació d'una terrassa de 8,20 m2, del carrer de Sant Pere, núm. 6, davant la
façana  del bar.

17. Autoritzar  l’ocupació  de  la  via  pública  de  la  plaça  de  les  Corts  Catalanes
d’aquesta ciutat els dies 9 i 10 de març de 2017, de les 08:00 h a les 20:00 h a la
FUNDACIÓN REPSOL.

18. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat d’un gabinet psicològic a la
rambla de Pompeu Fabra, núm. 46, 3r, 3a, de Tortosa.

19. Donar  per  finalitzat  el  procediment  de  l’expedient  d’activitat  del  magatzem de
muntatges industrials de les parcel·les 328 i 329 del Polígon Industrial Baix Ebre
de  Campredó,  demanat  per  la  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  MONTAJES
INUSTRIALES, SA, (SEMI).

20. Donar  per  finalitzat  el  procediment  de  l’expedient  d’activitat  del  magatzem de
material elèctric de la parcel·la 63, del carrer D, del Polígon Industrial Baix Ebre
de  Campredó,  demanat  per  la  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  MONTAJES
INUSTRIALES, SA, (SEMI).

21. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2006-00194-2513-B.

22. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2004-00079-0973-E.

23. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat, modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2004-00060-9462-Z. 

24. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2017-00925-7989-J.

25. Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2017-00924-9906-P.

SERVEIS CENTRALS

26. Convocar  el  procés  de  selecció  de  promoció  interna,  mitjançant  el  sistema de
concurs oposició, per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d’1 plaça de
l’escala  d’administració  especial,  subescala  de  serveis  especials,  classe  policia
local,  categoria caporal, de l’escala bàsica, subgrup de classificació professional
C2, a l’Ajuntament de Tortosa, a temps complet, i aprovar les bases que l’han de
regir. 
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ESPAI PÚBLIC

27. Extingir  la  llicència  d’ocupació  dels  llocs  de  venda  120-124  de  la  fira  dels
dissabtes.

28. Autoritzar el canvi de titularitat dels llocs de venda núm. 40-41 del Mercat Central.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS CENTRALS

29. Designar  la  substitució  de la  presidència del  tribunal  qualificador  del  procés de
selecció  per  a  la  cobertura,  en  règim  funcionarial  interí,  d’1  plaça  de  l’escala
d’administració  general,  subescala  auxiliar,  categoria  auxiliar  administratiu/va,
subgrup de classificació professional C2. Expedient 2016-RRH-C0502-000001. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  24 de gener de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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