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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

42/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA SET D’AGOST DE DOS MIL DISSET.

Senyors assistents:

Alcalde en funcions: Josep-Felip Monclús i Benet
Tts. d’alcalde: Anna Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, i Dolors Queralt i Moreso.
Secretari accidental: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària 41/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 41/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Concedir llicència d’obra major per instal·lar elevador al c/ Alacant, 4.
4. Concedir llicència d’obra major per construir magatzem al c/ Extremadura, s/n, d’Els

Reguers.
5. Aprovar la devolució de la garantia dipositada en concepte d’enderrocs i residus de

la construcció per l’obra realitzada consistent en remunta de traster en habitatge
existent al c/ Benicarló, 31, de Campredó.

6. Concedir llicència d’obra major demanada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
per estesa de línia aèria de baixa tensió al carrer de la Sang, 5-7.

7. Concedir llicència d’obra major per canvi  de coberta en edifici entre mitgeres, situat
al c/ Santa Anna, 22. 

SERVEIS A LES PERSONES

8. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat de l’activitat de serralleria metàl·lica
de  la  ctra.  de  Tortosa  l’Aldea,  km.  2,4,  a  nom  de  SERGI  METALLS  I
MATENIMENTS, SL.

9. Tenir desistida la petició formulada per la CUP per a la realització d’un acte polític
amb actuació musical prevista per al dia 28 d’agost de 2017 al c/ S. Francesc Gil de
Frederic d’aquesta ciutat.

10. Resoldre  el  cessament  de  l’activitat  del  restaurant  bar  del  carrer  de  Miguel  de
Cervantes, núm. 22, de Tortosa.

19.Declarar improcedent la transmissió de l’activitat  del  restaurant  bar del  carrer  de
Miguel de Cervantes, núm. 22, de Tortosa.

11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
conductor, amb núm. 43500-2014-00540-1031-Y.

12. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

1



Secretaria

 
conductor, amb núm. 43500-2014-00692-0439-E.

13. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2014-00671-6167-A.

14. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2013-00622-9015-G.

ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA  

SERVEIS CENTRALS

16. Aprovar  les  bases  que  han  de  regir  el  procés  de  selecció  per  a  la  constitució  i
funcionament  d’una  borsa  de  treball  de  personal  laboral,  per  a  la  cobertura  de
necessitats de personal no permanent, de la categoria professional de tècnic/a mitjà/na
d’educació, subgrup de classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa, i la
seva convocatòria. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  8 d’agost de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde en funcions

Sr. Josep-Felip Monclús i Benet                      Sr. Manuel Garcia Egea   
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