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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

24/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA QUINZE 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, 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 23/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 23/2017.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

3. Aprovar  l’expedient  de  contractació,  i  els  plecs  de  clàusules  administratives  i
tècniques del contracte, per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat,  de la  representació  de l’espectacle  «Taverna d’Enrico»,  que es durà a
terme durant la Festa del Renaixement 2017. 

SERVEIS AL TERRITORI

4. Aprovar inicialment la divisió poligonal del  polígon d’actuació PA-PTR (Potra de Pi)
2123/8p.

5. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de
la  construcció  per  Subirats  Berenguer  Immobiliària,  SL,  per  l’obra  realitzada
consistent en la construcció d'una nau i adequació de zona exterior a la parce.la E15
(E11 d'acord amb el planejament del Pla Parcial Temple Sud). 

SERVEIS A LES PERSONES

6. Donar  per  complimentats  els  condicionants  de  l’activitat  de  servei  ocupacional
d’inserció, teràpia ocupacional i centre especial de treball Ítaca situats a la ctra. de
Tortosa l’Aldea, km. 7, a nom de la Fundació privada Mercè Pla.

7. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d’habitatge  d’ús  turístic  al
polígon 21, parcel·la 34, del Coll de l’Alba de Tortosa.

8. Assabentar-se  de  la  comunicació  d'inici  de  l’activitat  d’habitatge  d’ús  turístic  al
polígon 135, parcel·la 124, camí del Torrent, de Bitem.
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9. Acceptar la renúncia de la llicència municipal de l’activitat d’agència de viatges de la

pl. d’Alfons XII, núm. 2, de Tortosa, a nom de VIAJES HALCON, SA.
10. Tenir per comunicada la transmissió de la titularitat del bar i supermercat del carrer

d’Adrià d’Utrech, núm. 4, de Tortosa, a nom de CHULASTAN, SL.
11. Autoritzar l’ocupació de 9 m2 a l’av. de Cristòfol Colom amb el c/ Tarragona el dia 20

de maig durant el matí, i a la pl. de Francesc Macià el dia 2 de juny per la tarda, a
MOVEM TORTOSA-ENTESA. 

12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2006-00191-1922-H.

13. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00668-6832-D.

14. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00670-0928-T.

15. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2015-00763-6973-E.

16. Donar de baixa la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2016-00817-3287-D.

17. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00945-7886-F.

18. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00960-7120-H.

19. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00961-5186-Q.

20. Expedir un duplicat del títol funerari del nínxol núm. 108, pis 1r, secció Sant Àngel,
del cementiri municipal de Sant Llàtzer de Tortosa.

21. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 66, pis 3r,
de la secció “C”, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

22. Autoritzar la transmissió de la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 146, pis 1r,
de la secció Sant Pau, del cementiri municipal de Sant Llàtzer.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

23. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat -i dels
plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  prescripcions  tècniques
corresponents-  per  a  la  realització  del  contracte  dels  serveis  auxiliars  i
complementaris de la Festa del Renaixement. 

SERVEIS AL TERRITORI

24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Ajuntament de Tortosa, per a
l’establiment  d’unes  instal·lacions  destinades  a  aparcament  de  vehicles  privats  de
suport al servei de llançadora d’autobusos per accedir a l’Hospital Verge de la Cinta.
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SERVEIS CENTRALS

25. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim
funcionarial de carrera, de quatre places de l’escala d’administració especial, subescala
de serveis especials, classe policia local, categoria agent, de l’escala bàsica, subgrup
de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa, i la seva convocatòria. 

26. Adjudicar el contracte «Servei de manteniment i suport de les aplicacions informàtiques
Pangea i Gialwin».

27. Adjudicar el contracte «Servei de manteniment i suport de les aplicacions informàtiques
Sicalwin i Firmadoc».

28. Adjudicar  el  contracte  «Servei  de  manteniment  i  suport  de  l’aplicació  informàtica
Epsilon».

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  17 de maig de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                    Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny   
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