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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

8/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT 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 7/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 7/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Mutua General de Cataluña Mutua de
Seguros  i  Reaseguros  a  Prima  Fija,  per  redistribució,  adequació  instal·lacions,  i
instal·lació de rètol en local situat a la plaça Ramon Cabrera, núm. 1.

4. Concedir  llicència de parcel.lació  de la finca situada al  c/  Joaquim Gauxachs – c/
Bonavista, 221 (també c/ Escardó Valls, núm. 35).

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Ercros, SA, per implantació de dos nous
equips d'osmosi al c/ A, parcel.la 5, del Polígon Industrial Baix Ebre.

6. Aprovar la liquidació definitiva de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en
relació a l’obra executada de construcció d’un hivernacle al polígon 62, parcel·la 128,
d’Els Reguers.

7. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG, SA, per a
obertura de rasa sobre vorera i calçada de 56 x 0,4 m2 al c/ Cristòfol Colom, núm. 28.

8. Concedir llicència d'obra major per construcció d'habitatge unifamiliar en testera al c/
Séquia, núm. 30, de Jesús. 

SERVEIS A LES PERSONES

9. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat  titular conductor, amb núm. 43500-2007-00201-8101-X.

10. Concedir la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2014-00650-4956-A.

11. Concedir la renovació  de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat,
modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2015-00758-4654-V.

12. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00923-4944-G.
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13. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat  titular

conductor, amb núm. 43500-2017-00934-5274-E.
14. Tenir  complimentat  el  tràmit de prevenció i  seguretat  en matèria d’incendis de la

modificació no substancial de l'activitat de supermercat i aparcament a la ctra. C-42,
sector  "Portal  de  la  Ciutat  Nord",  parcel·les  13-16-17,  de  Tortosa,  a  nom  de
Mercadona, SA, consistent en la redistribució dels espais interiors.

15. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat de venda d'articles de
segona mà, al carrer d'Ulldecona, 20, P4, de Tortosa.

SERVEIS CENTRALS

16. Desestimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya (CEESC) contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 19-
12-2016, d’aprovació de l’apartat B.2.A) de l’annex I, de les bases que regeixen els
processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de
personal  laboral  temporal,  per  a  la  cobertura  de  les  necessitats  de  personal  no
permanent, de les categories professionals de tècnic/a mitjà/na en treball social (A2) i
tècnic/a mitjà/na d’educació (A2), a l’Ajuntament de Tortosa. 

ESPAI PÚBLIC

17. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda 207-210
de la fira dels dilluns. 

18. Extingir la concessió del lloc de venda núm. 4-5 del Mercat Central. 

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

19. Aprovar la celebració de les activitats de dijous llarder, Carnestoltes i enterrament de
la sardina.

20. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en
règim laboral temporal, de dos tècnics/ques per al programa «Fem Ocupació per a
Joves 2016», amb motiu de la subvenció regulada per l’Ordre EMO/256/2015, de 5
d’agost,  per  la  qual  s’aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per a la realització del programa «Fem Ocupació per a Joves».

21. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en
règim  laboral  temporal,  d’un  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.

SERVEIS AL TERRITORI

22. Aprovar una segona modificació del contracte de l’obra «Reforma Pont de l’Estat» i
aprovació de la despesa corresponent.
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SERVEIS CENTRALS

23. Aprovar la guía per als pressupostos participatius 2017.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  21 de febrer de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde en funcions

Sr. Josep-Felip Monclús i Benet                   Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny   
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