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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

7/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA TRETZE DE FEBRER 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 6/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 6/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Autoescola Montesó, SL, per construcció
amb caràcter provisional d'una aula de formació a la via de servei de la carretera C-42,
polígon 124, parcel.les 46 i 47.

4. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Avigan  Terralta,  SL,  per  ampliació
d'oficines  existents  en  explotació  avícola  a  la  Ctra.  València  T-331,  km.  20,4,  de
Vinallop.

5. Concedir llicència d'obra major per construcció de piscina al c/ Maria Àlvarez de Castro,
núm. 68, d’Els Reguers.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Assabentar-se de la comunicació d’inici de l’activitat de centre de suport familiar al
c/Comte Banyuelos, núm. 2, de Tortosa. 

7. Assabentar-se de la comunicació formulada per Coaliment Penedes, SA, d’inici de la
modificació no substancial de l’activitat de supermercat de venda a l'engròs a la ctra.
de Tortosa a l'Aldea,  km. 2, de Tortosa, consistent en la redistribució interior del
supermercat i construcció d'una marquesina. 

8. Tenir  per  formulada la  renúncia  de l'activitat  de locutori  telefònic  i  d’internet,  del
carrer Ulldecona, 6, bxs,  de Tortosa.

9. Denegar  la  llicència  municipal  d’ocupació  de la  via  pública  per  instal.lar  taules i
cadires a la vorera de davant del bar situat a l'av. Generalitat, núm. 89, de Tortosa.

10. Autoritzar la instal·lació d'un tendal, al davant de l’establiment on es desenvolupa
l’activitat de bar, situat a l'av. Generalitat, núm. 89, de Tortosa.

11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2003-00025-6981-F.
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12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2006-00185-9967-H.
13. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2013-00577-1164-X.
14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2014-00649-4915-Y.

SERVEIS CENTRALS

15. Convocar el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de
treball, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, en règim laboral
temporal  i/o  funcionarial  interí,  de  l’escala  d’administració  general,  subescala
administrativa, categoria administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a
l’Ajuntament de Tortosa, i aprovar les bases que l’han de regir.

16. Aprovar la rectificació de les bases que han de regir 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. 

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS CENTRALS

17. Adjudicar el contracte del servei integral de prevenció de riscos laborals. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  15 de febrer de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

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