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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

23/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VUIT DE MAIG 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 22/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 22/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la certificació núm. 1 i  única de l’obra “Reforma del centre d‘assistència
primària d’Els Reguers».

4. Concedir  llicència  d'obra  major  demanada  per  Xarxa  Oberta  de  Catalunya  per  la
construcció de nova canalització de telecomunicacions a la carretera C-42 (pk 9+800,
pk 10+400) i camí Arenes, s/n, per escomesa de fibra òptica.

5. Concedir llicència de segregació demanada per Modernas Explotaciones Citrícolas, SL,
i Quabit Inmobiliaria, SA, de les finques situades al polígon 42, parcel·les 9, 10, 15 i
31n, p, q, r, de Vinallop. 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment
perillós, de raça Pitbull anomenat “Jaro”, amb xip núm. 276098104148183.

7. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment
perillós, de raça X Pitbull, anomenat “Anna”, amb xip núm. 981098104262656.

8. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment
perillós,  de  raça  American  Sttanford,  anomenat  “Maggy”,  amb  xip  núm.
981098104772538.

9. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment
perillós, de raça Dogo Argentí, anomenat “King”, amb xip núm. 941000019363457.

10. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment
perillós,  de  raça  American  Stanfford,  anomenat  “Naila”,  amb  xip  núm.
941000019037514.
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11. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment

perillós, de raça  X American Stanffordshire X Pit Bull, anomenat “Patxi”,  amb xip
núm. 941000021159525.

12. Concedir  llicència municipal  per a la tinença i  conducció d'un gos,  potencialment
perillós, de raça Rottweiler, anomenat “Jan”, amb xip núm. 941000019027993.

13. Expedir un duplicat del títol funerari del nínxol núm. 142, pis, 3r. secció Sant Tomàs,
del cementiri municipal de Sant Llàtzer, de Tortosa.

14. Autoritzar la transmissió de la cotitularitat del dret funerari del nínxol núm. 190, pis
3r, de la secció Sant Àngel, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

19. Autoritzar l’ocupació de 6 m2 a la plaça del Temple i a la plaça de Barcelona, el 12
de maig de 2017, amb motiu del Dia Mundial de la Fibromialgia, a AFCISQUIM.

15. Autoritzar el canvi del vehicle adscrit a la llicència municipal de taxi núm. 8.
20. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l'activitat de venda d'articles de la

llar al carrer de Sant Blai, núm. 33, de Tortosa.
21. Assabentar-se de la comunicació d'inici de l’activitat comercial de venda al detall de

roba a l’av. de la Generalitat, núm. 64, de Tortosa, a nom d’ARPRI SPAIN, SL.
16. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2002-00010-1042-W.
17. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2014-00058-6154-M.
18. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2014-00076-4494-K.
19. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2006-00175-4416-S.
20. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2007-00216-6595-Z.
21. Donar  de  baixa  de  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,

modalitat titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00930-0424-M.
22. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2017-00959-3830-M.
23. Concedir la renovació de la concessió de la targeta d’aparcament per a persones

amb discapacitat, modalitat titular conductor, amb núm. 43500-2016-00876-7856-T.
24. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  de  parafarmàcia  i  teràpies

alternatives als baixos de l’Av. de la Generalitat, núm. 86, de Tortosa.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

28. Aprovar l’expedient  de contractació mitjançant procediment obert  -i  dels plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques corresponents- per a la
realització dels serveis de formació a càrrec de professionals autònoms que inclouen
la preparació, impartició, avaluació i seguiment de les accions formatives que ha de
desenvolupar el Centre de Formació Ocupacional de l’Ajuntament de Tortosa segons
la  resolució  de  convocatòria  del  FOAP  2016,  d’acord  amb  la  Resolució
TSF/2392/2016, de 25 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016
de  les  subvencions  per  a  la  realització  d’accions  de  formació  d’oferta  en  àrees
prioritàries  adreçades  prioritàriament  a  persones  treballadores  desocupades  que
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
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29. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en

règim laboral temporal, de tècnics/iques per al programa integral amb motiu de la
subvenció  regulada  per  l’Ordre  TSF/318/2016,  de  22  de  novembre,  per  la  qual
s’aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  al
finançament  de programes integrals,  que promou el  Servei  Públic  d’Ocupació de
Catalunya.

SERVEIS AL TERRITORI

30. Aprovar la certificació núm. 7 del projecte de l’obra «Reforma del Pont de l’Estat».
31. Aprovar la certificació núm. 8 del projecte de l’obra «Reforma del Pont de l’Estat».
32. Aprovar la certificació núm. 9 del projecte de l’obra «Reforma del Pont de l’Estat»
33. Constituir  un  dret  real  de  superfície  sobre  la  finca  registral  19858,  bé  patrimonial

municipal,  per  raó  de  la  construcció  d’un  edifici  per  a  la  nova  unitat  d’assistència
nefrològica al recinte de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús. 

SERVEIS CENTRALS

34. Aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial de l’Ajuntament de Tortosa corresponent a
l’any 2017.

ESPAI PÚBLIC

35. Extingir llicències d’ocupació temporal de la via pública de llocs de venda no sedentària
a la fira dels dilluns per impagats.

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  9 de maig 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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