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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
13/2017

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN
LOCAL  EN  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  DIA  VINT  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,  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 12/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 12/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir  llicència  d'obra major  demanada per  Banc Sabadell  per  enderroc
d'edifici entre mitgeres a Pujada de Sant Francesc, núm. 12.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG,
SA, per a obertura de rasa de 2 m sobre zona rural per eliminació del recinte
confinat  de la vàlvula  existent  VS-0003/08 al  camí de Tortosa a Amposta-
cantonada Av. de la Llum.

5. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG,
SA, per a obertura de rasa d'1,8 m sobre vorera per anul·lació de vàlvula de
rencinte confinat al carrer A, cantonada Av. Japó, del Polígon Industrial Baix
Ebre. 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català, de
participació en el Cicle Gaudí, de projeccions audiovisuals al Teatre Auditori
Felip Pedrell.
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7. Concedir la modificació substancial de l’activitat del magatzem frigorífic situat
a  la  parcel·la  44,  nau  6,  del  Polígon  Industrial  Baix  Ebre  de  Campredó,
consistent  en l’ampliació  de fabricació  de gel  i  canvi  de règim a llicència
ambiental municipal a nom d’ESPAI SOTA ZERO, SL.

8. Assabentar-se  de  l’inici  de  l’activitat  de  magatzem  operador  d’oli  d’oliva
verge  llampant  al  camí  de  la  Capella  del  Carme,  núm.  47,  polígon  73,
parcel·la 13, de Vinallop, a nom dels components de SICART OLIS, CB.

9. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat  de l’activitat  del centre de
rehabilitació i fisioteràpia de l’av. de Barcelona, núm. 66, de Tortosa, a nom
de DERTOFISIO, SCP.

10. Assabentar-se de la comunicació de l’activitat del Conservatori i Escola de
Música del carrer de la Rosa, núms. 6-8 (Palau Oriol i Palau Despuig) de
Tortosa, a nom de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

11. Concedir la llicència municipal d’ocupació de la via pública amb la instal·lació
d'una terrassa de 14,10 m2, del carrer de les Taules Velles, núm. 5-7, davant
la façana del restaurant bar d’ARCA 94, SA.

12. Assabentar-se de la comunicació d’un nucli zoològic de dos equins al polígon
88, parcel·la 70, de Campredó, d’aquest terme municipal.

13. Concedir  llicència  municipal  per  a  la  tinença  i  conducció  d'un  gos
potencialment perillós anomenat “Xula”, amb xip núm. 981100000976100.

14. Esmenar l'error de transcripció en l'acord d'aquesta Junta de 28 de desem-
bre de 2016, de reversió a favor de l’Ajuntament del dret funerari del nínxol
núm. 136, pis 1r, de la secció de Sant Pere, del cementiri municipal de Sant
Llàtzer.

15. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 2, pis
3r, secció  Sant Marc, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

16. Aprovar  les  bases  que  han  de  regir  el  procés  de  selecció  per  a  la
contractació, en règim laboral temporal, de plans d’ocupació amb motiu de la
subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització
d’accions  per  a  l’ocupació  dins  del  marc  del  projecte  «Treball  als  Barris
2016», a l’empara de la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual
s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions
destinades al programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
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SERVEIS CENTRALS

17. Aprovar  l’expedient  de  contractació  i  els  plecs  per  a  la  realització  del
contracte  SERVEI  DE  MANTENIMENT  I  SUPORT  DE  L’APLICACIÓ
INFORMÀTICA EPSILON.

18. Aprovar  l’expedient  de  contractació  i  els  plecs  per  a  la  realització  del
contracte SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DE LES APLICACIONS
INFORMÀTIQUES SICALWIN I FIRMADOC.

19. Aprovar  l’expedient  de  contractació  i  els  plecs  per  a  la  realització  del
contracte SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DE LES APLICACIONS
INFORMÀTIQUES PANGEA I GIALWIN.

ESPAI PÚBLIC

20. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’ocupació dels llocs de venda
núm. 43-46 del mercat de venda no sedentària de la fira dels dilluns.

21. Acordar  la  devolució  de  la  garantia  constituïda  en  el  seu  dia  per  qui  fou
arrendatària de la botiga exterior núm. 7 del mercat municipal.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  21 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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