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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

12/2017

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA TRETZE DE MARÇ 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,  Marià  Martínez i  Hierro,  i  Dolors
Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió extraordinària 10/2017.
- Acta corresponent a la sessió ordinària 11/2017.

2. Aprovar els següents extractes:
- Extracte corresponent a la sessió extraordinària 10/2017.
- Extracte corresponent a la sessió ordinària 11/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG,
SA, per a obertura de rasa sobre vorera de 2 x 0,4 m2 al c/ Benicarló, núm. 27.

4. Autoritzar  a  la  Companyia  Orange  España,  SAU,  per  la  utilització  de  la
canalització de la xarxa municipal de telecomunicacions situada dins de l’àmbit
dels Portals de Ciutat per facilitar el pas de 2 cables de fibra òptica.

5. Aprovar  la  certificació  núm.6  del  projecte  de  l’obra  “Reforma  del  Pont  de
l’Estat”.

SERVEIS A LES PERSONES

6. Donar conformitat al control complementari de la modificació no substancial,
consistent en l’ampliació de superfície, de l’activitat del dipòsit controlat de
runes que es desenvolupa a la parcel·la 10 del polígon 33 de la partida de
Sant  Onofre  de  Tortosa,  a  nom de  GESTORA TÈCNICA DE TERRES I
RUNES, SL.

1



Secretaria

 
7. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat del taller mecànic

del carrer de Pina, núm. 3 bxs esq., de Tortosa.
8. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  centre  nodal  de

telecomunicacions xarxa oberta al carrer Miguel de Cervantes, núm. 22 B, de
Tortosa, a nom de XARXA OBERTA, DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA
DE CATALUNYA, SA.

9. Autoritzar el canvi del vehicle adscrit a la llicència municipal de taxi núm. 15.
10. Donar de baixa la llicència municipal de la reserva d’espai per a càrrega i

descàrrega del carrer  d’Alfara de Carles,  núm. 16,  de Tortosa,  a nom de
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA.

11. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 62,
pis 3r, secció  Sant Joan, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

12. Autoritzar la transmissió de la co-titularitat del dret funerari del nínxol núm.
60, pis 1r, secció “C”, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

13. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 123,
pis 2n, secció  Sant Marc, del cementiri  municipal de Sant Llàtzer.

SERVEIS CENTRALS

14. Adherir-se  per  part  de  l’Ajuntament  de  Tortosa  al  Pla  extraordinari
d’assistència financera local 2017.

15. Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada, a temps
parcial,  amb  la  categoria  professional  d’auxiliar  informador  de
turisme_conveni OT-TTE. 

ESPAI PÚBLIC

16. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda
núm. 70-75 del mercat de venda no sedentària de la fira dels dilluns.

17. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda
núm. 263-268 del mercat de venda no sedentària de la fira dels dilluns.

18. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda 34-
37 de la fira dels dissabtes.  

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

19. Aprovar el programa d’activitats del Tortosa English Festival 2017 el 17 de
març i del 31 de març al 2 d’abril de 2017 a Tortosa.
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SERVEIS AL TERRITORI

20. Aprovar  el  conveni  de  cooperació  interadministrativa  entre  Ports  de  la
Generalitat i Ajuntament de Tortosa per al manteniment, conservació, millora
i la gestió de l’embarcador de Tortosa.

SERVEIS CENTRALS

21. 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  la  categoria  professional
tècnic/a  auxiliar  d’informàtica,  subgrup  de  classificació  professional  C1,  a
l’Ajuntament de Tortosa, i aprovar les bases que l’han de regir. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  14 de març 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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