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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

20/2017

EXTRACTE  DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN
LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-QUATRE D’ABRIL DE DOS
MIL DISSET.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: 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 19/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 19/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d'obra major per reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar al
c/ l'Escala, núm. 11 – c/ Palamós, núm. 12-14.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG,
SA, per a obertura de rasa d'un metre sobre vorera a l'Avinguda Catalunya,
núm. 53.

5. Concedir  llicència  d'obra  major  per  conservació,  adequació  i  manteniment
d'edificació existent per a ús agrícola al polígon 135, parcel·la 57.

6. Aprovar  la  devolució  de  la  garantia  dipositada  en  concepte  d’enderrocs  i
residus de la construcció per  la Diputació de Tarragona, Servei d'Assistència
al Territori, per l’obra realitzada consistent en adequació i adaptació al projecte
d'incendis i al seu corresponent informe per a l'activitat de l'escola d'art a la
plaça Sant Joan, núm. 5. 

7. Concedir llicència d'obra major demanda per Gas Natural Catalunya SDG, SA,
per a obertura de rasa d'un metre sobre vorera per reparació de fuita a l'Av.
Catalunya, 28a.

8. Concedir llicència d'obra major demanada per Gas Natural Catalunya SDG,
SA, per a obertura de rasa sobre calçada de 6*0,4 m2 a Sant Josep de la
Muntanya, núm. 5.

9. Denegar  la  llicència  d'obra  major  per  la  legalització  d'una  nau  existent  al
polígon 97, parcel·la 122, de Jesús.
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10. Aprovar  inicialment  el  projecte  d’estatuts  i  bases  d’actuació  del  PA-ARN

1818/10p. 

SERVEIS A LES PERSONES

11. Tenir  per  comunicada  la  transmissió  de  la  titularitat  del  bar  ubicat  a
l'Avinguda de la Generalitat, 115, bxs., de Tortosa.

12. Autoritzar la transmissió de la titularitat de la llicència municipal  d'ocupació
de  8,10 m2, de  la  vorera  de  l'Avinguda  de  la  Generalitat,  115,  bxs.,  de
Tortosa.

13. Concedir el dret funerari del bé de domini públic, consistent en l’ús privatiu i
de caràcter temporal del nínxol núm. 547, pis 2n, de la secció Sant Angel, del
cementiri municipal de Sant Llàtzer.

14. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 187,
pis 2n, de la secció Santa Teresa, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

15. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament per  a  persones  amb
discapacitat,  modalitat  titular  no  conductor,  amb núm.  43500-2006-00193-
9420-H.

16. Concedir  la  renovació  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat,  modalitat  titular  conductor,  amb  núm.  43500-2012-00545-
8757D.

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular conductor, amb núm. 43500-2017-00953-6376-A.

SERVEIS CENTRALS

18. Desestimar el recurs de reposició contra la Resolució d’Alcaldia 516/2017, de
data 15 de març, d’aprovació de la llista definitiva de persones admeses i
excloses als 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.

19. Acordar la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva constituïda en el
seu dia per ICESE PREVENCIÓN, SL, corresponent al contracte «SERVEI
INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS».  

ESPAI PÚBLIC

20. Extingir  la  llicència d’ocupació dels  llocs de venda 284-286 de la  fira  dels
dilluns. 
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ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS AL TERRITORI

21. Tornar la garantia definitiva del contacte de les obres de «Construcció d’un
aparcament i un carril bici al c/ Mossèn Manyà». 

22. Aprovar l’expedient de contractació per tramitació urgent del contracte de servei
per la direcció d’obra, direcció de l’execució i coordinació de seguretat i salut
per la  finalització i recepció de l’obra «Remodelació del Pont de l’Estat» i inici
de la seva adjudicació mitjançant procediment obert.  

ESPAI PÚBLIC

23. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert -i els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques corresponents-
per  a  la  realització  del  subministrament,  per  preus  unitaris,  de  vestuari  i
complements d’uniformitat per a la Policia Local de Tortosa.  

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  25 d’abril de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcaldessa en funcions

Sra. Maria Jesús Viña i Ariño          Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny  
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